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Pivní slavnosti a výstava historických vozidel

Na svitavském náměstí se v sobotu 9. července nudit nebudete. Pátý ročník Pivních
slavností bude opět obohacen o výstavu historických vozidel. Registrace historických automobilů, motocyklů a kol vyrobených do roku
1985 začne v 9 hodin. V 11:30 se bude konat
na dolní části náměstí komentovaná prohlídka.
Vozidla hromadně odjedou ve 14 hod. z náměstí a Pivní slavnosti budou dál pokračovat. Od
13 hodin se veřejnosti představí šestnáct menších pivovarů z celé republiky. Tak jako v loňském
roce i letos se uskuteční vaření kotlíkových gulášů, tentokrát budou svými týmy zastoupena
i spřátelená zahraniční města včetně Svitav.
Kromě soutěže o nejlepší guláš jsme se rozhodli

zařadit další soutěž – o nejlepší svitavskou kynutou buchtu. Můžete se opět těšit na soutěže
a nebude chybět oblíbené jezení bramborových
knedlíků. Na oslavách chmele a piva si můžete
zakoupit za 60 Kč malou degustační pivní sklenici. Každý návštěvník akce dostane 2 žetony,
kterými bude hlasovat pro nejlepší pivo. Večer
budou vyhodnoceny tři nejlepší pivovary. Vedle soutěží pro dospělé jsou pro děti připraveny
atrakce, soutěže a možnost něco si vybrousit
do skla. Celé odpoledne bude doplňovat pestrý
hudební program. Moderovat akci budou letos
Ondřej Komůrka a Pavel Padyásek. Mediálním
partnerem akce bude rádio Černá Hora. Program na str. 2
Alice Štrajtová Štefková
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Rosnička - hudební festival
současnosti
Ve dnech 22. a 23. července opět navštíví
areál svitavského rybníka Rosnička hudební
festival současnosti. Šestý ročník slibuje pestrý a zajímavý program spojující tradiční undergroundové žánry i nejnovější hudební trendy
z tvorby českých i zahraničních producentů,
kapel, djů a audiovizuálních projektů.
Během víkendu čeká návštěvníky téměř
50 vystoupení, za všechny jmenujme rapovou
formaci Prago Union s doprovodnou kapelou
Champion Sound, vtipem nabitého Kapitána
Dema, mystické Fiordmoss (NOR/CZ), ohlušující Vložte Kočku nebo vynikající drum and
bassový projekt Le Pneumatiq, který se na pódium festivalu vrátí po pěti letech a představí
své čerstvé album.
Kromě špičkových kapel Rosnička pravidelně nabízí i desítky djských vystoupení
a live-actů. Uslyšíte držitele žánrové ceny
Anděl za rok 2015 Aid Kida, exportní duo In-

Kulturní léto opět v parku Jana Palacha
Tak jako každé léto přesouváme kulturní
akce do parku Jana Palacha. Na své si přijdou
nejen děti, které si užívají hraných pohádek, ale
i dospělí při pravidelných promenádních koncertech, kapelách, písničkářích a oblíbeném letním kině. Začátky představení letního kina jsou
orientační. Začínáme vždy, až se setmí! Představení se ruší jen při mimořádně nepříznivém
počasí. V případě deště si nachystejte deštníky
a pláštěnky. Atmosféra je vždy úžasná, občerstvení na dosah v kavárně V Parku. Všechny akce
jsou zdarma.
Eva Chlubnová

sect Elektrika, bratia Makkatu (SK) a Jacques
Kustod (SK), Rudeboye, Mike Cornera, Touchwooda, kompletní brněnskou partičku Kosmospiel nebo domácí kluky Pennyho a Pornze.
Festivalová mapa se drží osvědčeného modelu, na pláži rybníka najdeme intimní djskou
stage, koncerty proběhnou schované za lesíkem. Poctiví pravidelní návštěvníci se ale mohou těšit na řadu vizuálních novinek a technických...
Pokračování na str. 2

str. 2

Rosnička - hudební festival
současnosti
Pokračování ze str. 1
...zlepšováků, včetně výrazně posíleného
ozvučení koncertního pódia. Současně plníme
zbrusu nové webové stránky. Vjezd do areálu
bude povolen pouze vystupujícím, parkoviště
a odstavné plochy budou totožné jako v minulých letech. O klidný průběh akce a průběžný
úklid se postará početná pořadatelská služba
a na místě bude zřízena také ošetřovna s lékařem.
Za vstupné na celý festival letos zaplatíte lidových 150 korun, poplatek za stan ve
stanovém městečku je i letos 100 Kč, přičemž
polovina z něho jde místnímu rybářskému svazu, kterému opět děkujeme za vstřícné jednání
a pronájem perfektního areálu chaty Rosnička
na druhém břehu rybníka.
Kompletní informace o festivalu najdete na
Facebooku a samozřejmě také na webu www.
festivalrosnicka.cz
Důležité upozornění! V pátek 22. a v sobotu 23. července bude z bezpečnostních důvodů
uzavřena silnice vedoucí zahrádkářskou kolonií mezi Dolním rybníkem a rybníkem Rosnička. Zákaz vjezdu bude platit pro všechna vozidla, tedy i pro majitele chat ve zmíněné lokalitě,
a to po oba dny v době od 12:00 do 6:00 ráno
druhého dne. Rezidentům a dopravní obsluze
bude vjezd umožněn vždy od 6:00 do 12:00.
Neuposlechnutí pokynů pořadatelů a porušení
tohoto zákazu může být policií řešeno jako přestupek. Vzhledem k těmto nutným opatřením
prosíme občany o shovívavost a děkujeme za
pochopení. Za pořadatelský tým Petr Horák

Poradna pro spotřebitele
a podnikatele
Po dobu letních prázdnin se první čtvrtek
v měsíci nebude konat pravidelná poradna
pro spotřebitele a podnikatele, kterou pořádá
Obecní živnostenský úřad ve Svitavách ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí – Inspektorátem pro Královéhradecký a Pardubický kraj
(budova Městského úřadu ve Svitavách, T. G.
Masaryka 25). S jejím pokračováním je počítáno opět od září 2016.
Rudolf Grim
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Svitavané slavili narozeniny

Město Svitavy si v pátek a v sobotu 20.
a 21. května připomnělo 760 let od první písemné zmínky. Jednalo se o první vrchol oslav,
který jsme spojili s oslavami 120. výročí zahájení provozu železnice Svitavy – Polička. Od
pátku do soboty si mohli milovníci dráhy vybírat
z mnoha lákadel, která pro ně byla připravena.
Ve Svitavách i v Poličce lidé mohli navštívit
přehlídku lokomotiv. Ve svitavském muzeu se
také uskutečnila vernisáž výstavy Vlaky, vláčky, koleje, kterou zájemci mohou navštívit celé
léto. Jedním z největších lákadel je několikametrový model železniční trati. V provozu bude
funkční 6m dlouhé kolejiště s miniaturními
vlaky Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem
pouze v termínech uvedených v Kalendáři akcí.
V muzeu také pokřtili knihu o historii místní dráhy. A s místním klubem filatelistů město
letos vydalo vlastní edici pětadvaceti poštovních známek, které je možné zakoupit v muzeu a v informačním centru. V pátek, během
muzejní noci, byla odhalena Keramická zeď
s historickými objekty města v Klicperově ulici.
V sobotu jezdily po trati Svitavy – Polička
historické vlaky, kterými se svezly stovky lidí.
Turisticky atraktivní událostí byl příjezd parní
lokomotivy. Ve Svitavách jsme ji přivítali po
osmé hodině ranní. Starosta i se skupinou
nadšenců byli oděni v dobových kostýmech.
Na nádraží bylo velmi rušno a ze všech koutů
se ozývala i hudba.
Historickým autobusem se lidé mohli dopravit na nádraží a do muzea.
Na náměstí zahájila provoz nová venkovní
kavárna Floriánka, kterou si Svitavané postavili v rámci projektu Svitavané sobě. Dopolední program byl připraven převážně pro děti.
Náměstí ožilo kavárenskou náladou, kterou
podpořily všechny otevřené zahrádky u restaurací. Děti mohly jezdit na koloběžkách, zhlédly
spanilou jízdu historických kol nebo okukovaly
šachovou partii mistra.
K slavnostnímu zahájení provozu nové
venkovní kavárny přispěly do večerních hodin

koncerty skoro všech žánrů. Po celý den byla
zpřístupněna věž kostela na náměstí. Krásné
vyhlídky na celé náměstí využilo téměř 1000 lidí.
Alice Štrajtová Štefková

Program Pivních
slavností
Dolní část náměstí
9:00–11:00
11:30
14:00

registrace historických
vozidel
komentovaná prohlídka
odjezd historických
vozidel

Horní část náměstí
11:00–15:00
13:00–13:10
13:10–13:50
14:30–15:00
15:00
15:45–16:35
17:15–18:00
18:15–18:30
19:00–19:45
20:20–21:10
22:00–23:00

vaření kotlíkových gulášů
Zahájení a úvod
Jankokulichkolegium
Stopangin
soutěž o nejlepší
Svitavskou buchtu
O5 a Radeček
Schodiště
Vyhlášení vítězů
a zakončení slavností
S.U.E.
Gazdina roba
Fleret
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Vítání občánků - tentokrát převaha holčiček

Kamerový systém

V těchto dnech dokončuje naše město po
dohodě s vlastníky nebo nájemci provozoven
v „pasáži Albert“ poblíž náměstí Míru celkem
tři nové kamerové body, jež rozšíří městský
kamerový monitorovací systém. Při náročné
technické instalaci bezdrátového vysílače vypomohlo družstvo lezců Hasičského záchranného sboru ve Svitavách (na snímku).
Cílem instalace nových kamerových bodů
je zvýšení pocitu bezpečí občanů, kteří využívají podchodu a kryté pasáže v obou směrech.
Obraz i záznam z kamerových bodů bude
využívat městská policie i Policie ČR. S ohledem na celkový počet kamerových bodů bude
obraz sloužit nejen pro okamžitou reakci poli-

cejních složek, ale především pro prokazování
protiprávního jednání v průběhu případného
vyšetřování, pro něž jsou záznamy z kamer
významným důkazním prostředkem. Náklady
na bezpečnostní opatření činí cca 250 tis. Kč.
Nepřetržitý monitoring veřejných prostranství je pouze jedním z opatření, které
v této lokalitě připravují město Svitavy, vlastníci
budov, případně nájemci provozoven. V průběhu letošního roku bude upravena dlažba pasáže, osvětlení, budou rekonstruovány výlohy
prodejny Albert a v pasáži vznikne také venkovní posezení Andělské kavárny. Na investice
budou následně navazovat výstavy nebo další
aktivity obdobně, jako je tomu v galerii Venkovka v ulici Pod věží u informačního centra.
S prací kamerového systému včetně obrazu z nových kamerových bodů se mohli občané seznámit na tradičním Dni s IZS, který se
uskutečnil koncem června v areálu HZS v ulici
Olbrachtova ve Svitavách.
Erich Stündl

Sobota 4. června patřila našim nejmenším. V obřadní síni svitavské radnice se sešlo v doprovodu svých rodičů, prarodičů a sourozenců celkem devět dětí, které zastupitel města Harald
Čadílek slavnostně přivítal mezi nové občánky: Karolína Šplíchalová, Matyáš Bělovský, Ondřej
Šigut, Anna Zelyczová, Laura Brázdová, Evelína Mazáková, Nela Lustyková, Matyáš Novotný
a Dominika Odstrčilová. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu rodičovské lásky.
Marcela Górecká

Návštěva partnerského města Stendal
Začátkem června se zástupci města Svitavy účastnili setkání partnerských měst na
oslavě Roland Fest v německém Stendalu. Během víkendového pobytu jsme měli možnost
více poznat toto půvabné město, jeho historii
a místní obyvatele včetně zástupců radnice hostitelského města. Naši skupinu doplnila delegace z německého Lemga a polské Pulawy.
Místní zvyklosti a práce s památkami jsou
pro nás velkou inspirací. Vzájemná spolupráce
úřadu se soukromými vlastníky vede k systematickému udržování a rozvoji historických objektů. Obě strany z této synergie těží zejména na
poli cestovního ruchu. Vzájemné porozumění
se odráží v úžasném geniu loci tohoto místa. Podstatou partnerských měst je vzájemná
podpora a sdílení problémů všedních dní tak,
abychom se inspirovali, poučili a posunuli zase
o kousek dál v rozvoji svých měst. Společnými

projekty zvyšujeme kulturní, společenský i sportovní život ve Svitavách i Stendalu. Na Roland
Festu se místnímu publiku představila svitavská
kapela Los Hongos, které děkujeme za hezkou
prezentaci města. V září přivítáme německou
skupinu na našich letních slavnostech, vystoupí
během řezbářského memoriálu na Svitavském
stadionu. Již nyní plánujeme fotbalový turnaj
mládeže našich partnerských měst a další projekty budou následovat.
Dále byly rozvíjeny hovory na téma uprchlíci, povodně, investiční projekty, cestovní ruch,
podnikání, minulé režimy apod. Města mají podobné zkušenosti a vzájemná spolupráce je pro
obě strany přínosem. Zástupci německé strany
navštíví město Svitavy v září tohoto roku na letních slavnostech. Věříme v navázání přátelské
atmosféry, která naše setkání provázela.
Petr Šmerda, MIC

str. 4

Městská policie informuje
Tísňové volání 156

BESIP a jiné činnosti strážníků
Dne 5. 6. převzala hlídka na ul. R. Kloudy
od posádky RZP do úschovy jízdní kolo, jehož majitele RZP odvezla po pádu z kola do
nemocnice na ošetření a následujícího dne
je majiteli vydali. Strážníci také byli požádáni
personálem psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice o zklidnění agresivní pacientky
pod vlivem alkoholu, která se odmítá podrobit
vyšetření. Ta se příjezdem hlídky zklidnila a po
vyšetření si ženu odvezli přítomní rodiče. Dále
pomáhali při vytažení srny, která uvízla ve staré hasičské nádrži. Hasiči srnu předali strážníkům, kteří ji vypustili do přírody. Strážníci díru
v zemi zabezpečili provizorně a nahlásili věc
k řádnému zabezpečení.
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Rekonstrukce ulic Pražská a Sokolovská
Od července do listopadu tohoto roku
dojde k rozsáhlé rekonstrukci komunikací
a technické infrastruktury na ulici Pražská
a Sokolovská. Bude se jednat o úsek od železničního přejezdu na ulici Pražská až
k přechodu ke gymnáziu na ulici Sokolovská.
Protože se jedná o silnici II. tř. ve vlastnictví
Pardubického kraje, bude kompletní obnovu
živičného krytu a potřebnou úpravou podkladních konstrukčních vrstev a odvodněním
financovat Pardubický kraj. Na město potom
připadá rekonstrukce kanalizačních sběračů
a vodovodního řadu, který je větší částí umístěn v komunikačním tělese.
Další investicí města, tam kde to půjde,
bude úprava a rozšíření odstavných pruhů
podél silnice II. tř. Kanalizaci a vodovod musíme zrealizovat do poloviny září (hodnota

Nové dětské a sportovní hřiště u ZŠ Felberova

Dne 6. 6. se strážník zabýval případy bezdomovců na různých místech ve městě, od stavařů na ul. Hraniční převzal zatoulaného psa,
kterého převezl do útulku ve Vendolí a řešil
i parkování vozidla v zeleni.
Ve dnech 5. a 6. 6. strážníci prováděli dohled nad BESIPem a zaměřili se na dodržování
nejvyšší dovolené rychlosti ve městě. Celkem
bylo za nedlouhou dobu zjištěno a vyřešeno
9 přestupků (za loňský rok strážníci ve Svitavách vyřešili cca 400 přestupků nedodržení
nejvyšší dovolené rychlosti z celkového počtu
1856 přestupků). Společenská objednávka na
působení v oblasti BESIP je velká, strážníci však
mají i jiné povinnosti.

Nad Poláky spadla klec
Dne 25. 5. v 01:58 hod. při kontrolní činnosti
v Lánech spatřili strážníci u jednoho ze zaparkovaných vozidel muže. Jakmile hlídku uviděl,
dal se na útěk. U vozidla zjistili strážníci poškozený zámek. Pro podezření ze spáchání
trestného činu přivolali na místo hlídku PČR.
Ve spolupráci se strážníkem stálé služby monitorujícím veřejné prostranství kamerovým
systémem byl vysledován směr útěku mužů.
Přivolaný psovod PČR se svým čtyřnohým
„parťákem“ pak oba podezřelé dohledali. Vozidlo podezřelých zabezpečili strážníci „botičkou“. Případem se zabývá PČR.

Řidiči brání odvozu odpadu
Podle sdělení zástupců LIKA nevyvezl
sběrný vůz díky řidičům parkujícím u žluté čáry
odpad. Již tehdy mohli řidiči svážející odpad
zavolat hlídku MP. V této souvislosti upozorňujeme, že se zaměříme na dodržování zákazu
stání a zastavení plynoucí nejen z vodorovného
značení (žlutá čára), a to zejména v době před
svozem odpadu. Podle ředitele společnosti
mají řidiči LIKA za úkol vytipovat nejproblematičtější místa ve městě.
Karel Čupr

díla více než 15 mil Kč), což z hlediska koordinace a technických postupů s dokončením
celkové stavby do konce listopadu nebude
jednoduché. V každém případě je nutné počítat s tím, že v tomto období bude na ulicích
značný stavební ruch. Nepůjde jen o určité
omezení vlastníků bytových domů, rodinných
domů a firem působících v území vlastní stavební činností, ale i určitého omezení dopravy.
Informace o stavební činnosti a dopravních
omezeních budeme včas zveřejňovat, aby docházelo k co nejmenším problémům v území.
Prosíme tímto všechny dotčené (a nebude
jich málo) o trpělivost. Víme, že nebude jistě jednoduché celou investici zkoordinovat
a realizovat bez obtíží. Odměnou by však měla
být celková oprava značně dopravně zatížených ulic ve městě.
Pavel Čížek

Máme tu další prostor pro sportovní a herní
vyžití. Před základní školou na ulici Felberova
bylo vybudováno nové dětské hřiště na nevyužitém prostoru u příchodu ke škole z ulice
Mýtní. Na původní ploše asfaltového hřiště
bylo provedeno nové sportovní hřiště. Současně byly realizovány nové přístupové chodníky
a odpočinkové plochy s mobiliářem. Důležitým
bezpečnostním prvkem navazujícím na nové
plochy je přechod pro chodce na komunikaci
ulice Mýtní.

Tato změna prostoru před základní školou
je první částí úprav veřejných ploch kolem budovy školy. Vychází ze zpracované studie celého území u školy, kde by postupně mělo docházet k úpravám v prostoru hlavního vstupu
a dále k rekonstrukci již nevyhovujícího školního
sportovního areálu. Kompletní náklady na realizaci hotového díla jsou ve výši 4 mil. Kč. Nové
herní a sportovní plochy jsou určeny nejen pro
využití dětí ze školy, ale i pro širokou veřejnost.
Zde však někdy nastává i otázka, jestli otevřenost široké veřejnosti je vždy na místě. Určitě to
chceme! Případ právě z tohoto prostoru však
někdy zpochybňuje otevřenost těchto ploch
a hřišť. Snad dva dny po otevření došlo k vandalismu na dětském hřišti. Je to vizitka, jak jsou
někteří lidé schopni se chovat k novým věcem.
Nebuďme lhostejní, chraňme si své nové věci
ve městě.
Uvítáme vždy rychlou informaci o ničení
našeho společného majetku, abychom následně nemuseli vynakládat další finanční prostředky na opravy.
Pavel Čížek

Nový poldr na Studeném potoce
Státní pozemkový úřad, pobočka Svitavy,
v současné době provádí výběr dodavatele
stavby suché nádrže (poldru), který je situován v katastrálním území Svitavy-předměstí na
pozemcích města Svitavy pod bývalou pilou
podél železniční tratě na Poličku. Pozemky pro
výstavbu byly připraveny v rámci provedených
jednoduchých pozemkových úprav. Poldr zajistí ochranu města v této lokalitě při transformaci stoleté povodňové vody na jednoletou.
Součástí výstavby je dále přeložení části koryta
Studeného potoka v délce 530 m, vybudování
záchytného příkopu o délce 795 m, výsadba
zeleně, přeložka plynovodu v délce 53 m, realizace zpevněné polní cesty o délce 708 m
a realizace protierozní meze. Předpokládaná
hodnota probíhající veřejné zakázky je 26,5
mil. Kč. Objem nádrže při maximálním ovladatelném zachycení je 149 485 m3. Hráz je navržena jako homogenní zemní o výšce 5 m. Dél-

ka koruny hráze bude 755 m a šířka v koruně
3 m. Součástí koruny je bezpečnostní přeliv.
Stávající koryto Studeného potoka bude překryto tělesem hráze a nové koryto bude zbudováno v jiné trase v celkové délce 530 m.
Z důvodu odvodnění ploch kolem Schindlerova háje bude zbudován záchytný příkop.
V rámci ozelenění lokality bude vysázeno 84 ks
stromů a 54 ks keřů.
Polní cesta bude zpevněna živičným nátěrem a penetračním makadamem v šíři 3 m
a doplněna o zpevněné krajnice. Svrchní vrstva krajnice bude oseta travní směsí. Paralelně
s polní cestou v části povede protierozní mez
s výsadbou keřů.
Státní pozemkový úřad - investor stavby
- předpokládá zahájení výstavby během srpna, nejpozději začátkem září. Dílo by mělo
být kompletně dokončeno nejpozději do října
roku 2017.
Miloš Šimek

naše město / červenec, srpen 2016 / www.svitavy.cz

Dotace na první etapu
chodníku v Lačnově schválena
Na začátku roku jsme Vás informovali, že
město Svitavy podalo žádost o dotaci na vybudování první části chodníku v Lačnově. V minulých dnech jsme dostali informaci, že Státní
fond dopravní infrastruktury nám schválil dotaci ve výši 7,3 mil. Kč. Díky tomu na jaře příštího roku bude zahájena výstavba 809 metrů
dlouhého úseku, který povede až k lačnovské
základní škole. Celkové rozpočtové náklady na
tuto část činí 11,4 mil. Kč včetně DPH.
Tím ovšem v Lačnově nekončíme. V letním
období by mělo být vyhlášeno druhé kolo dotačního řízení, do kterého již nyní připravujeme podání žádosti na zbývající část chodníku.
O dalším průběhu vás budeme průběžně informovat.
David Šimek

Stop domácímu násilí
Již 10 let pomáhá Intervenční centrum
SKP-CENTRUM o. p. s. osobám, které jsou
ohroženy domácím násilím. Obrátit se na
Intervenční centrum může každý člověk starší 16 let, který se cítí být osobou ohroženou
domácím násilím. Násilí může mít mnoho podob – fyzické, psychické, sociální, ekonomické
a sexuální. Služby poskytujeme v rámci celého
Pardubického kraje.
V poslední době se v Intervenčním centru
stále častěji setkáváme se seniory a osobami odkázanými na pomoc jiných. Bohužel i tyto osoby
jsou ohroženy různými formami násilí, ať už od
svých partnerů, nebo potomků. Věk nebo zdravotní stav velmi často znemožňuje či znesnadňuje vyhledání pomoci. Klienti IC mohou vystupovat i anonymně, zaručujeme profesionalitu,
bezplatnost a mlčenlivost. V Intervenčním centru poskytujeme odbornou pomoc a podporu
v sociální, psychologické a právní oblasti. Cílem
služby je napomáhat uživateli vyřešit krizovou
životní situaci a vrátit se k běžnému životu bez
násilí. Více se dozvíte na www.skp-centrum.cz,
tel.: 466 083 162, mob.: 774 755 744. Najdete
nás na adrese, Erno Košťála 1014, 530 12 Pardubice - Dubina.
Kateřina Rybičková
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Děkujeme, že nejste
lhostejní

Terénní programy
Svitavy opět pokračují

Celostátní charitativní sbírka, která je
spojená s prodejem kytiček měsíčku lékařského, proběhla letos 11. května i ve Svitavách.
Hlavním iniciátorem sbírky je svitavský Onko
-klub-Area v čele se Zdenou Brandejsovou.
A právě jim, po vyhodnocení sbírky, zašle Liga
proti rakovině Praha 30% výtěžku zpět na účet
Okresní organizace SPCCH ve Svitavách.
Peníze využijeme na léčebně – rekondiční
pobyty onkologických pacientů sdružených
v našem onko-klubu. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem, kteří se na pořádání sbírky
aktivně podíleli. Studentům SZŠ Svitavy, členům organizace Český skaut – středisko Smrček
Svitavy, členkám onko-klubu a všem nejmenovaným, kteří pomáhali s propagací akce. Největší díky patří vám všem, kteří jste si kytičku
zakoupili.
Díky vám se prodalo rekordních 1627 kusů
kytiček a tím jsme pro Ligu proti rakovině Praha
získali 39 645 Kč. Díky vám můžeme přispět na
ozdravné pobyty lidí, kteří bojují s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme!
Zdena Holasová

Na základě poskytnutí neinvestiční dotace
z Úřadu Vlády ČR a podpory města Svitavy od
1. dubna opět pokračuje program - Podpora terénní práce pro rok 2016. Služba je bezplatná
a dostupná občanům města Svitavy a okolí ve
věkovém rozmezí od 15 do 65 let.
Cílem Terénních programů Svitavy je pomoc osobám romského původu, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci tak, aby se
stabilizovala jejich současná situace a v budoucnu se naučili řešit své sociální a životní obtíže
vlastními silami. Nejčastěji se pomoc zaměřuje
na oblasti poskytování sociálního poradenství,
řešení zadlužení, hledání a udržení zaměstnání, vzdělávání, bydlení, doprovody do veřejných institucí, dodržování pravidelné zdravotní
péče atd. V případě zájmu o více informací či
spolupráci se můžete informovat telefonicky na
mob.: 730 183 894, osobně v kanceláři na adrese Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka
40/25, případně e-mailem: hana.nadvornikova@svitavy.cz.
Hana Nádvorníková

Otevřená školní
sportoviště o prázdninách
Gymnázium Svitavy:
• asfaltové hřiště v areálu školy včetně tréninkové tenisové stěny je otevřeno bez omezení
• tenisový kurt a minihřiště s umělým
povrchem jsou zpoplatněny po dohodě
se školou (Křivinka – tel.: 461 535 090)
• travnaté fotbalové hřiště a lehkoatletická
dráha s umělým povrchem jsou po dohodě
se školou přístupné bezplatně
(Křivinka – tel.: 461 535 090)

Základní škola Riegrova:
• sportovní areál bude otevřen v pracovní dny
od 8:00 do 20:00 hodin.

Základní škola Felberova:
• sportovní areál je otevřen bez omezení.

Otevíráme 1. 9. 2016

První soukromá školka ve Svitavách
Náš cíl
Dítě jako tvůrce a samostatný jedinec
Učitel jako průvodce dítěte na cestě ke vzdělaní
Rodič jako vítaný partner školky
Nabízíme
Přirozené přátelské prostředí
Provoz školky dle Vašich požadavků
Příjem dětí od 2let
Informace
tel.: 735 152 006, www.paperacek.cz
"Věřím, že tím co děláme, inspirujeme okolí."

Víte, že...
...školní jídelna ZŠ Felberova 2 postoupila
již potřetí mezi nejlepších deset v republice
v soutěži o nejlepší školní oběd? Akci pořádá Společnost pro výživu a v letošním roce se
uskuteční 24. – 26. srpna v Brně. Tentokrát
musí vytvořit kompletní bezmasé denní menu.
Naše kuchařky zvolily jemnou špenátovou polévku s bulgurem a quinoa, nákyp z červené
a černé čočky se sýrem tofu, bramborovou kaší
a zeleninovým salátem s polníčkem. Oběd doplní celozrnný špaldový řez s ovocem a tvarohovým krémem s chia semínky jako dezert.
Doufáme, že porotcům bude soutěžní
menu chutnat a že se náš tým opět umístí na
některé z nejvyšších příček jako v minulých letech. 		
Jana Pazderová
...22. května bylo slavnostně otevřeno
Křesťanské centrum Svitavy ve zrekonstruovaném suterénu penzionu Fontána? Centrum
nabízí pravidelné programy na biblická témata, osobní duchovní službu nebo i křesťanský
filmový klub. Slouží také jako klubovna Royal
Rangers a knihovna křesťanské literatury včetně bezplatných materiálů. Více na: www.sanceprosvitavy.cz.
Vít Pechanec

Svitavy společně :)
Svitavští občané i návštěvníci si připomínají 760. výročí první písemné zmínky. Zástupci
města včetně místních organizací připravili pro
veřejnost společné oslavy, které jsou rozděleny
do několika vrcholů během celého roku. Jsme
velmi rádi, že se Svitavané těchto akcí účastní

Oslavy 760. výročí našeho města

a dávají tím najevo svůj pozitivní vztah k našemu městu. Snažíme se vytvářet zajímavý a bohatý program pro celou rodinu. Myslíme, že tyto
akce jsou jedinečnou možností potkat své známé, kamarády, bavit se, podělit se o svá trápení
i radosti všedního dne. Tímto vytváříme báječné

hodnoty naší svitavské rodiny, jejíž hlavní podstatou je sdílení společných emocí, porozumění,
upřímnost a vzájemná podpora. Pevně věříme
v navázání přátelské atmosféry, která dosavadní
události provázela, během dalších setkání. Těšíme se na vás.
Petr Šmerda, MIC

Výstava vlaků / 20. května / vlakové nádraží

Výstava historických lokomotiv, vlaků a vagonů. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout techniku, která brázdila naše koleje v minulých letech.

Muzejní noc / 20. května / městské muzeum a galerie

Součástí Muzejní noci byl křest nové publikace Historie místní dráhy. Akce byla podpořena veřejností v dobovém oblečení.

Vlaky, vláčky, koleje - parádní výstava pro malé i velké.

Odhalení keramické zdi Klicperka (mezi budovou policie a muzea).

120. výročí železnice a zahájení kavárenské sezóny - Floriánka
21. května / vlakové nádraží, náměstí Míru

Slavnostní vítání chlebem a solí.

Nechyběly dobové kostýmy.

Vyhrávala muzika.

Příchod honorace.

Svitavané si jízdu historickou parní lokomotivou užili. Na všech spojích bylo přepraveno okolo 3000 pasažérů.

Očekávání příjezdu Lízy.

Jízdy historickým autobusem.

Děti závodily na koloběžkách.

Mezi bohatý program patřil slavnostní průjezd historických kol, souboj šachového mistra proti několika hráčům a zábavné tvoření pro děti.

Slavnostní přípitek kafíčkem během slavnostního otevření venkovní paletové kavárny Floriánka. Tým MIC. Jedlo se, pilo, hodovalo a poslouchala muzika.

Den rododendronů - Voříškijáda / 29. května / park Jana Palacha

Přehlídka dravých ptáků a ukázky lovení kořisti.

Pejsci soutěžili, závodili i tancovali.

Nechyběla pohodová muzika.

Promenáda čtyřnohých mazlíčků.

Na koni mezi rododendrony.

Naši nejmenší.

Děti soutěžily.

Ondřej Havelka a Melody makers.

Koncert se jistě líbíl.

Mistr baví diváky.

Den dětí / 4. června / park Jana Palacha

Prožijte Svitavy :)
Program nejen 2. vrcholu oslav

Vystoupení dětiček v maskách.

Dovednostní zkoušky.

Vlajkový stožár plný umění.

Tvořilo se, malovalo.

–– Qanto Cup | 25. - 26. června | Svitavský stadion, stadion Lány
–– Letní kino | 1. července - 26. srpna | park Jana Palacha
–– Pivní slavnosti | 9. července | náměstí Míru
–– Výstava historických vozidel | 9. července | náměstí Míru
–– Festival Rosnička | 22. - 23. července | areál rybníku Rosnička
–– Řezbářský memoriál | 29. srpna - 3. září | Svitavský stadion
–– Family Day | 1. září | Svitavský stadion (hala Na Střelnici)
–– Koncert kapely Jelen | 2. září | náměstí Míru
–– Slavnosti dechových hudeb | 3. září | náměstí Míru
–– Přehlídka mažoretek | 3. září | náměstí Míru
–– Pouť ke sv. Jiljí | 4. září | náměstí Míru
–– Svatováclavský košt | 24. září | náměstí Míru
–– Den seniorů | 30. září | muzeum a galerie, areál nemocnice

Svitavy společně :)

Oslavy 760. výročí našeho města

Součástí hlavního programu oslav výročí jsou i doplňkové aktivity, které letos Svitavany provází. Zkuste využít této nabídky a podpořit tak svitavské prostředí a budovat zde pozitivní a přátelskou atmosféru. Myslím, že se nám to daří a máme se stále na co těšit :) Děkujeme. Petr Šmerda, MIC

2. Svitavané sobě

1. Vlastní arch svitavských známek
Ještě jste si nepořídili vlastní arch svitavských známek vydaných u příležitosti 760.
výročí města? Stále máte možnost si tento
sběratelský poklad zakoupit v Městském informačním centru nebo muzeu za 550 Kč. Pořiďte
si tuto výbavu správného Svitavana, památku
nebo možný milý dárek pro vaše známé. Na

jednotlivých známkách je pět nejvýznamnějších osobností města. Vedle nich se v edici nacházejí fotografie svitavských kostelů a památek, připomínka betlémářské tradice a znaků
města. Série pěti známek s motivy lokomotiv
a nádraží připomíná letošní 120. výročí železniční trati Svitavy – Polička.

nadační

fond

Valentina oswalda
ottendorfera

Město si připomíná nejen 760 let od první
písemné zmínky, ale i 130 let založení svitavské
nemocnice a 190 let od narození největšího mecenáše a osobnosti Svitav - Valentina Oswalda
Ottendorfera. Vytvořme společně milý dárek
pro nás - Svitavany a podpořme dobrou věc
s odkazem myšlenky tohoto velikána. Nadační
fond v tuto chvíli usiluje o podporu lůžkového
vybavení jednoho oddělení svitavské nemocnice
a pořízení 760 míčů pro rozvoj sportování dětí
a mládeže ve školách a sportovních klubech.
Možnosti vašeho příspěvku:
1. zakoupení dárkové sady
za 30 Kč, která obsahuje
výroční odznak a propisku
2. libovolný příspěvěk na
účet nadačního fondu:
3951098369/0800
3. sběrná místa (označné
kasičky) během
městských akcí
Děkujeme vám a přejeme hezké narozeniny.

3. Svitavské selfie

letí do Vesmíru

HOLOGRAM

Vlastní známka:
760 let města SVITAVY

www.ceskaposta.cz

VZ TL 0048

4. Hledáme partičku - rodinku Svitavanovi
Rádi fotíte a máte blízký vztah k našemu
městu? Tak hledáme právě vás - Svitavanovi
- tým lidí nebo rodinku složenou z pěti členů
různého věku (rodiče, děti, kamarádi...). Tuto
partičku kompletně vybavíme v duchu oslav
760 - trička, reflexní pásky, klíčenky na krk,
bloky, propisky, hrnky, kafíčka, odznaky... Na
oplátku bychom chtěli několik fotek vaší skupiny
u hlavních atraktivit Svitav, a to ve výročních
tričkách + jedno selfíčko každého z vás. To je vše
:) Půjdete do toho s námi? Pro veškeré detaily
a vybavení se stavte za námi do MIC na náměstí.
Rádi bychom vytvořili alespoň tři týmy.

Zanechte ve Svitavách svoji stopu, která
přetrvá a bude odkazem vaší osobnosti. Doufáme, že vám bude připomínat výjimečný rok,
společné okamžiky a báječná setkání. Vyfoťte se, udělejte selfie ze svitavského prostředí
– sdílejte s námi tuto fotografii na instagramu
s označením: #svitavy760 nebo nám ji zašlete na
e-mail: info@svitavy.cz. Ze všech fotografií
bude vyrobena na konci roku fototapeta, která
bude vylepena v nových prostorách kina Vesmír. Více na: www.svitavy.cz (proklik na logu
760). Těšíme se na další „svitavské hvězdy“ :)

Červenec, srpen 2016 / www.svitavy.cz

Kultura
ČERVENEC

1. Pá / 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Světáci Československo 1969

 10:00 – 15:00 / městské muzeum a galerie
VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

22. – 23. 7. / Pá, So / 21:30 / areál

DO Svitavská dvanáctka

3. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKOVÁ NEDĚLE

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Koncert kapely Syfon

8. Pá / 19:00 / Rosnička
Zábava, hraje ABC
 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Mafiánovi USA, Francie 2013
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale
časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni
Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti
jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří…
Scénář a režie: Luc Besson / titulky / 111 minut

9. So / 9:00 / náměstí Míru
PIVNÍ SLAVNOSTI
A VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
V rámci slavností zlatavého moku vystoupí od
13 hodin kapely: Janko Kulich & Kolegium
(folk-rock / Žiar nad Hronom), Stopangin
(rock / Česká Třebová), O5 & Radeček, Schodiště, SUE, Gazdina roba a Fleret. Vstup volný.
Více na str. 1, 2

/ restaurace Pod Hodinami

Promenádní koncert v parku

Koncert kapely ABC

Komponovaný program složený z písní, přednášky na úsek Matoušova evangelia a následné
diskuse s občerstvením. Paralelní program pro
děti zajištěn. Vstup volný

22. Pá / 20:00

10. Ne / 16:00/ park Jana Palacha
12. Út / 16:00/ park Jana Palacha

 16:00 - 17:30/ křesťanské centrum,
budova penzionu Fontána
Sůl světa

Skupina SEFA, Country klub Srdíčko

Koncert kapely ABC

Bujný a trochu nostalgický příběh tří venkovských fasádníků, jejichž snem bylo strávit aspoň noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci. Trojice světáků Brodský - Sovák - Libíček
doplňuje trojice lehkých slečen Bohdalová - Jirásková - Janžurová, z nichž se stará kuplířka,
Jiřina Šejbalová, snaží udělat „dámy“.
Režie: Zdeněk Podskalský / 102 minut

Divadlo 100 opic Praha		
MEDOUŠEK JE HRDINA
ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA

21. Čt / 20:00 / Divadlo Trám

u knihobudky

Zábavné čtení s knihou
(při nepřízni počasí v knihovně)

15. Pá / 18:00 / pivovárek Na Kopečku
Oslava výročí 5 let založení
pivovárku Na Kopečku

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Edith Piaf Francie, GB, Česko 2007
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se
z ní stala světoznámá hvězda první velikosti.
Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem o hudbu, přežití
a lásku. Scénář a režie: Olivier Dahan / titulky
/ 140 minut

16. So / 14:00 / pivovárek Na Kopečku
Oslava výročí 5 let založení pivovárku
Na Kopečku
Koncert kapely Generace

17. Ne / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie
VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Divadlo Pruhované panenky
O ČERVENÉ KARKULCE,
O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH

20. St / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie

VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

rybníka Rosničky

Rosnička - hudební festival současnosti
Šestý ročník slibuje tradičně pestrý a zajímavý program spojující tradiční undergroundové žánry i nejnovější hudební trendy z tvorby
českých i zahraničních producentů, kapel, djů
a audiovizuálních projektů. Více na str. 1, 2

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Nadějné vyhlídky USA, GB 2013
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů,
který vyrůstá u přísné sestry… nešťastně se zamiluje… o deset let později se na Pipa usměje
štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže
velké množství peněz… Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Jeremy Irvine ve filmové
adaptaci slavného románu Charlese Dickense.
Režie: Mike Newell / titulky / 128 min.

24. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERTY V PARKU	
DH Malohanačka Velké Opatovice

25. Po / 19:00 / čajovna Namasté
Bubnování s Andrejem Kolářem
Srdečně zveme na kurz bubnování na africké
bubny. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak
pokročilé. Vlastní nástroje pokud možno s sebou. Vstupné dobrovolné

27. St / 14:00 – 16:00 / městské muzeum
a galerie
VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

29. / Pá / 19:00 / Rosnička
Zábava, hraje Rotoped
 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Kandidát Česko, Slovensko 2014
Rozhodl se udělat z neznámého člověka prezidenta! Skutečný příběh, který se nikdy nestal.
Thriller ukazuje velkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý
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svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně
kandidáta na prezidenta.
Režie: Jonáš Karásek / 106 min.

30. So / 19:00 / park Jana Palacha
KAPELY V PARKU
OD UCHA K UCHU (Boskovice)
KOWALSKI (Svitavy)

31. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha

naše město / červenec, srpen 2016 / www.svitavy.cz

Za nepříznivého počasí se akce uskuteční
v kavárně V Parku.

27. So / 20:00 / restaurace Pod Hodinami

 20:00 / restaurace Pod Hodinami
Ponny-Expres

28. Ne / 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha

14. Ne / 14:00 – 16:00 / muzeum a galerie

Divadlo ŠUS Rokycany			
ULHANÁ PRINCEZNA
POHÁDKY PROTI PLÁČI

VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Bilbo Compagnie Praha			
KLAUN PINGU 		
KLAUN BILBO

SRPEN

3. St / 9:30 – 11:00 / park Jana Palacha
u knihobudky

Prázdninový poločas aneb hrajeme
si s Knížkou na prázdniny
Zábavné čtení s knihou (při nepřízni počasí
v knihovně).

5. Pá / 9:00 – 11:30 / městské muzeum
a galerie

VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Iluzionista ČR, USA 2006
Magie, která vás pohltí. Nadaný iluzionista
(Edward Norton) ohromuje vídeňské publikum.
O jeho výjimečnosti se dozví korunní princ Leopold. Navštíví vystoupení se svou snoubenkou,
ale ta je dávnou láskou iluzionisty… Drama začíná!
Scénář a režie: Neil Burger / titulky / 110 min.

6. So / 20:00 / restaurace Pod Hodinami

 15:00 a 16:00 / park Jana Palacha
POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Divadlo Koráb (Brno)
O PRINCEZNĚ S DLOUHÝM NOSEM
SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ

19. Pá / 9:00 – 11:30 / muzeum a galerie
VLAKY JEDOU
V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

20. So / 19:00 / park Jana Palacha
KAPELY V PARKU	
Do větru (Svitavy)
BezLimitu (Svitavy)

21. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
PROMENÁDNÍ KONCERTY
V PARKU	

Bubnování s Andrejem Kolářem
Srdečně zveme na kurz bubnování na africké
bubny. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak
pokročilé. Vlastní nástroje pokud možno s sebou. Vstupné dobrovolné

Hraje Rotoped

26. Pá / 19:00 / Rosnička

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Poznáš muže svých snů USA, Španělsko 2010

Zábava, hraje ABC

Romantická komedie, vypovídající o manželství,
rozvodech a nevěře. Vášně, touhy, sny, neklid
i stres vykolejily už nejeden manželský pár. Romantická komedie: Anthony Hopkins, Antonio
Banderas, Naomi Watts a další… Scénář a režie:
Woody Allen / titulky / 98 minut

13. So / 19:00 / park Jana Palacha
PÍSNIČKÁŘI V PARKU
Viv + Petr Linhart + Jirka Hilčer & Barbara Neničková (Helemese)

29. Po / 19:00 / Svitavský stadion
Svitavská kapela Kalibol
Koncert v rámci Řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Vstup volný

Výstavy

Výstava k 120. výročí železnice Svitavy – Polička. Historie a současnost železnice, historie
místní dráhy, několik funkčních kolejišť, modely lokomotiv a vláčků, vzpomínka na svitavský
Modelklub, stavebnice Merkur.

22. Po / 19:00 / čajovna Namasté

II. benátská noc

V provozu bude funkční 6 metrů dlouhé kolejiště Milana Meisla ze Svitav řízené počítačem.

Strhující thriller. Mathew McConaughey v roli
trestního advokáta v Los Angeles dostane svůj
životní případ: obhajobu bohatého playboye
z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu o vraždu… Děsivý souboj dvou mistrů manipulace!
Režie: Brad Furman / titulky / 118 minut

7. Ne / 16:00 / park Jana Palacha
12. Pá / 19:00 / Rosnička

 14:00 – 16:00 / muzeum a galerie
VLAKY JEDOU

 Městské muzeum a galerie

DO Astra Svitavy

DH Pohoranka Sebranice

POHÁDKOVÁ NEDĚLE

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Obhájce USA 2011

Los Cabbanos

PROMENÁDNÍ KONCERTY V PARKU

Rotoped

 21:30 / park Jana Palacha
LETNÍ KINO
Svatba jako řemen Československo 1967
Legendární česká filmová komedie. Film vypráví o předsvatebních přípravách, kdy ženich
(Jiří Hrzán) si chce ještě naposled užít svobody, trochu přebere a zaplete se do znásilnění,
takže ve svatební den nestíhá dopravit se včas
na správné místo, což rodina nevěsty bere
poněkud nervózně. Dále hrají: Iva Janžurová,
Vladimír Pucholt a další
Režie: Jiří Krejčík / 94 minut

21. 5. – 18. 9.

VLAKY, VLÁČKY, KOLEJE

STÁLÉ EXPOZICE

LABYRINT SVITAVSKÝCH PŘÍBĚHŮ
PŘÍBĚH SVITAVSKÉHO BETLÉMA
Expozice je věnována vám všem, kteří chtějí být
vtaženi do poutavého vyprávění příběhu našeho města. Po 40 letech bude vystavena část
svitavského betléma, která již prošla rukama
restaurátorů pardubického muzea.

Z HISTORIE PRANÍ
Unikátní expozice praček a historie praní ve
svitavském muzeu. Součástí expozice je prádelna, kde si můžete vyzkoušet, jak se pralo
na valše, vymandlovat si prádlo na historickém
mandlu a potěžkat, jak těžké bylo žehlení našich babiček.

HLEDÁNÍ HVĚZDY DAVIDOVY
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
Expozice o holocaustu na pozadí života světově známého svitavského rodáka Oskara Schindlera. Výstava je doplněna projekcí dokumentů
o osobnosti O. Schindlera a pracovními listy
jako doplněk učebních programů pro všechny
typy škol.

 MUZEUM ESPERANTA
Ottendorferův dům
Jediná stálá expozice o historii i současnosti esperanta v ČR. V muzeu je umístěna knihovna
Českého esperantského svazu. Kromě vystavených knih je její větší část umístěna v depozitu.

Aktuální výstava:
S esperantem kolem světa
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Otevírací doba:
Út - Ne / 9:00 - 17:00
První neděli v měsíci je vstup pro obyvatele
Svitav volný.

 ŽIVÁ ZEĎ
Venkovní galerie u Alberta

11 TIPŮ NA PRÁZDNINY
Nabídka míst, která byste neměli při návštěvě
Svitav minout.

 ČAJOVNA NAMASTÉ
Červenec

INTUITIVNÍ KRESBA PETRY JAKUBCOVÉ
Srpen

MANDALY NAŠICH HOSTŮ
Kresby
Více na www.cajovnanamaste.cz

 KAVÁRNA V PARKU
VĚČNÝ SVIT POKŘIVENÉ MYSLI
Malby a plastiky umělecké řezbářky Elišky Kubálkové ze Svitav.

 KAFÉ ROŠAMBO
EMOCE V POHYBU
Obrazy Renaty Šplíchalové.

Kino Vesmír
Červenec
2. / So / 19:30
Hra peněz USA 2016
Napínavý thriller, jehož děj se odehrává v reálném čase. George Clooney a Julia Roberts
v rolích moderátorů finančního televizního pořadu… přepadení v přímém přenosu!
Režie: Jodie Foster
Vstupné: 120 Kč / titulky / 95 minut
4. - 5. / Po,Út / 19:30

Než jsem tě poznala USA 2016
Láska si tě najde i tam, kde to čekáš nejmíň…
Filmová adaptace romantického bestselleru
oblíbené autorky Jojo Moyes. V hlavních rolích: Emilia Clarke (Hra o trůny) a Sam Clalfin
(Hunger Games). Režie: Theka Sharrock
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
6. / St / 19:30

Pařba v Pattayi Francie 2016
Hodní hoši jdou do nebe, špatní kalí v Pattayi…
letovisko v thajské Pattayi je vysněné místo, ale
i nejbláznivější dovolená jejich života! Komedie. Scénář a režie: Franck Gastambide
Vstupné: 110 Kč / titulky / 97 minut
7. / Čt / 19:30

Lucie: Příběh jedný kapely
ČR 2016 PREMIÉRA!
30 let spolu, 30 let bez sebe. Dokument o fenomenální skupině Lucie – nejúspěšnější kapele

novodobé historie! David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P. B. CH. Režie. David Sís
Vstupné: 110 Kč / 89 minut
9. / So / 17:00 a 19:30

Legenda o Tarzanovi USA 2016 PREMIÉRA!
Mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké džungli za život bohatého muže… Nyní je vyslán zpět do Konga jako
obchodní emisar, aniž by tušil, jaké smrtelné
nebezpečí na něj čeká… Režie. David Yates
Vstupné: 110 Kč / titulky / 110 minut
12. / Út / 19:30

Očista: Volební rok USA , Francie 2016
Hororový thriller otevírá děsivou kapitolu
o dvanácti hodinách anarchie – jedné brutální
noci, které se říká Očista… neplatí zákony, vražda je reálná… Scénář a režie. James DeMonaco
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 106 minut
13. / St / 19:30

Mike i Dave shánějí holku USA 2016
Milovníci večírků podají na internetu inzerát
s cílem najít dívčí doprovod na havajskou svatbu jejich sestry. Ovšem vše je jinak… Komedie.
Režie: Jake Szymanski
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 98 minut
14. a 16. / Čt a So / 17:00 a 19:30

Doba ledová: Mamutí drcnutí
USA 2016 PREMIÉRA!
Pátý díl jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií, ve které potkáme staré
známé hrdiny a pár úplně nových! Ledová událost roku! Režie. Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Vstupné: od 15 let 110 Kč, ostatní 130 Kč /
dabováno / 91 minut
19. / Út / 19:30

Bláznivá pětka Francie 2016
Pětice kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě uprostřed Paříže. Skvělá francouzská
komedie plná neočekávaných zvratů! Režie:
Fréderic Morin
Vstupné: 100 Kč / dabováno / 102 minut
20. / St / 19:30

Pan Dokonalý USA 2015
Potká muže svých snů… má to jen malou chybu
– je to nájemný zabiják na útěku před kartelovým gangem… a tak se rozhodne ho napravit…
Akční komedie. Režie: Paco Cabezas
Vstupné: 110 Kč / titulky / 95 minut
21. a 23., Čt / 19:30, So / 17:00 a 19:30
Učitelka ČR, SR 2016 PREMIÉRA!
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků
jejich rodiči… Strhující snímek o síle lidského
charakteru podle skutečné události z 80. let.
Scénář: Petr Jarchovský, režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 120 Kč / 102 minut
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26. / Út / 19:30

Líná zátoka Francie 2016
Zábavná komedie odehrávající se v nádherně
nasnímaných exteriérech severní Francie, ukazuje, že i Francouzi si umí udělat legraci sami
ze sebe. Komedie i retro detektivka v jednom.
Scénář a režie: Bruno Dumont
Vstupné: 80 Kč / od15 let / titulky / 122 minut
27. / St / 19:30

Julieta Španělsko 2016
Film Pedra Almodóvara! Drama o zoufalé snaze matky přežít v nejistotě. O osudu, komplexu
viny a nepochopitelných tajemstvích…
Vstupné: 110 Kč / od 15 let / titulky / 99 minut
28. a 30. / Čt a So / 17:00 a 19:30
Krotitelé duchů USA 2016 PREMIÉRA!
Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film,
se Krotitelé duchů vracejí, aby se ve zcela nové
podobě představili současné divácké generaci.
Akční komedie. Režie: Paul Feig
Vstupné: 120 Kč / dabováno

Srpen
2. / Út / 19:30

Tohle je náš svět USA 2016
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec (Vigo Mortensen)
svých šest dětí podle vlastních představ, dokud
nepřijde zpráva, která všechno změní… Režie:
Matt Ross
Vstupné: 80 Kč / titulky / 119 minut
3. / St / 19:30

Jason Burne USA 2016
Slavný režisér se vrací a s ním i jeho nejsilnější
sestava: v hlavní roli Matt Damon. Akční thriller.
Režie: Paul Greengrass.
Vstupné: 120 Kč / titulky
4. a 6. / Čt a So / 19:30
Sezn@mka ČR 2016
Seznamte se a množte se. Letní romantická
komedie s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.
Komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby – internetové seznamce. Režie:
Zita Marinovová
Vstupné: 110 Kč / 90 minut
9. / Út / 19:30

Nejkrásnější den Německo 2016
Andi a Beno jsou nevyléčitelně nemocní. Dříve
než pro ně vše skončí, chtějí zažít ten nejkrásnější den v životě! Komedie i drama zároveň.
Scénář a režie: Florian David Fritz
Vstupné: 110 Kč / titulky
10. / St / 19:30

Za láskou vzhůru Francie 2016
Romantická láska o krásné opuštěné ženě,
ztraceném mobilu a tajemném šarmantním
muži… Existuje něco takového jako náhoda
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nebo osud? Režie: Laurent Tirard
Vstupné: 110 Kč / titulky / 118 minut

Ben Hur USA 2016

11. / Čt / 19:30
Mělčiny USA 2016 PREMIÉRA!
Nancy je během surfování napadena bílým žralokem a zůstane uvězněna na moři nedaleko
od břehu… napínavý thriller.
Režie: Jaume Collet-Serra
Vstupné: 120 Kč / titulky

Příběh muže, který ve snaze bránit práva Židů
ve starověkém Jeruzalémě je odsouzen na galeje. Vybojuje však zpět svobodu a vede svůj národ proti hněvu Říma. Remake slavného filmu
z roku 1959. Dobrodružné historické drama.
V hlavních rolích: Jack Huston a Morgan Freeman. Režie: Timur Bekmambetov
Vstupné: 110 Kč / titulky

13. / So / 17:00

25. / Čt / 19:30

Tajný život mazlíčků USA 2016
Co dělají vaši mazlíčci, když nejste doma?
Animovaná komedie.
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Vstupné: do 15 let 110 Kč, ostatní 130 Kč /
dabováno
13. / So / 19:30

Zhasni a zemřeš USA 2016
Když Rebeca v době dospívání zhasla, nebyla
si nikdy jistá, co je skutečnost a co není… Když
odešla z domova, myslela si, že za sebou nechala i své strachy z dětství…. Horor.
Režie: David F. Sandberg
Vstupné: 110 Kč / titulky / 90 minut
16. / Út / 19:30
Špekoun Švýcarsko, Belgie 2014
Metrák dobrých úmyslů. Hořká komedie o klukovi, který hledá mužský vzor. A způsob, jak zapadnout, i když mu pěkných pár kilo přebývá.
Scénář a režie: Bruno Deville
Vstupné: 90 Kč / titulky / 81 minut
17. / St / 19:30

24. / St / 19:30

Bratříček Karel ČR, Polsko 2016 PREMIÉRA!
Tragické osudy legendy dvou československých
revolucí 1968 a 1989 – Karla Kryla. Celovečerní
dokument o významné postavě českého barda
na pozadí evropských dějin 20. století. Scénář
a režie: Krystyna Krauze
Vstupné: 100 Kč / 79 minut
27. / So / 19:30

Božská Florence GB 2016
Fascinující pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce
na světě. Bohatá Florence (Meryl Streep) v roce
1944 v New Yorku se svým manželem (Hugh
Grant) oblažují smetánku výběrem slavných
operních árií… Životopisný film, komedie. Podle skutečného příběhu. Režie: Stephen Frears
Vstupné: 120 Kč / titulky / 110 minut
30. / Út / 17:00 a 19:30

Můj kamarád drak USA 2016
Rodinný dobrodružný film. Starý řezbář (Robert Redford) vypráví dětem pohádky o drakovi… A pak se objeví malý Pet, který prý žije
s obřím zeleným drakem uprostřed lesů… Režie: David Lowery
Vstupné: 120 Kč / dabováno

Sebevražedný oddíl USA 2016
Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších zločinců
na celém světě a pošlete je porazit záhadnou
nepřemožitelnou entitu…
Režie: David Ayer
Vstupné: 110 Kč
18. / Čt / 19:30 a 20. / So / 17:00 a 19:30

Strašidla ČR 2016 PREMIÉRA!
Nová rodinná komedie Zdeňka Trošky. Rodina
hejkala Huga obývá poklidnou vilu na pokraji
města. Sladký strašidelný život hejkala, vodníka, čarodějnice a víly změní jeden úředník…
Vstupné: 120 Kč / 113 minut
23. / Út / 17:00 a 19:30

SPORT

Memoriál manželů Vymětalových
– 6. ročník
Volejbal: celostátní turnaj - starší žákyně

Českomoravské
pomezí
Litomyšl
1. 7.- 26. 8. / 18:00 a 19:30 / Toulovcovo náměstí

Toulovcovy prázdninové pátky 2016
Každý pátek o prázdninách se koná na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti a folkový
koncert nejen pro dospělé.
5. 6. - 18. 9. / Út - Ne / 9:00 - 12:00
a 13:00 - 17:00/ Regionální muzeum v Litomyšli

Tři bratři
Výstava o vzniku filmu Jana a Zdeňka Svěrákových.
10. 6. - 31. 12., denně od 14:00 - 18:00
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Tvář - Příběh ztracení
a touha znovunalézání
V kryptě litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže bude vystavena Madona z Osíka, nejstarší
dochovaná řezba na našem území.
Moravská Třebová
10. 7. /16:00 / zámek MT
Dětské představení:
Hledá se Evelína (divadlo Slunečnice)
16. 7. / 18:00 / zámek MT

OŽIVLÉ PROHLÍDKY
Prohlídky s programem
23. 7. / 16:00 - 24:00 / zámek MT

Moravskotřebovský bramborák
Červenec

Hudební festival (folk a country)

2. / So / Rosnička

Vysoké Mýto
červenec – srpen / náměstí Přemysla Otakara II.

Regionální turnaj v rybolovu

Promenádní koncerty
16. / So / Rosnička

Ženské rybářské závody

Tradiční koncerty dechových hudeb, jednou za
dva týdny.

30. / So / 9:00 / volejbalová hřiště
za Národním domem

červenec – srpen / amfiteátr M-klubu

MIXY 2016 – 17. ročník turnaje smíšených
družstev

Kino, divadla, koncerty.

Volejbal: celostátní turnaj

17. – 20. srpna / náměstí Přemysla Otakara II.

Vysokomýtské kulturní léto

Kinematograf bratří Čadíků

Star Trek: Do neznáma USA 2016
Pokračování slavné série! Posádka lodi Enterprise bude čelit největší výzvě, která se před
ní dosud objevila… Sci-fi film. Režie: Justin Lin
Vstupné: 120 Kč

27. / So / 9:00 / sportovní hala
Na Střelnici, ZŠ Riegrova

Srpen
22. – 27. srpna / náměstí Přemysla Otakara II.
20. / So / Rosnička

Týden hudby + Ekompilace

Plavačkové závody

Multižánrový hudební festival.

Změny vyhrazeny. Kalendář akcí je tvořen v předstihu. Raději si zkontrolujte a potvrďte čas vaší události nebo představení. Děkujeme za pochopení.
Naše město - Svitavský kulturní a informační měsíčník. Redakce: Městské informační centrum Svitavy, nám. Míru 48, 568 02 Svitavy. Příspěvky posílejte na e-mail: noviny@svitavy.cz.
Informace o pořadech naleznete na: www.svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz, www.muzeum.svitavy.cz, www.sportes.svitavy.cz, www.booksy.cz,www.svc.svitavy.cz,
www.mckrucek.cz, tadydira@seznam.cz. Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30.
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Železnice
Svitavy – Polička III

Informace z kultury
Vlaky, vlaky a zase vlaky...
V letošní turistické sezoně najdou návštěvníci našeho města v muzeu velkou výstavu
o železnici, výstavu, která určitě zaujme celé
rodiny – rodiče i děti. Už první měsíc jejího
trvání ukázal, že vláčky opravdu „táhnou“.
Zvláště když jsou v pohybu. Krom řady zajímavostí z historie železnice a především trati
Svitavy – Polička návštěvníci muzea uvidí velké
množství modelů vlaků a kolejišť, které nám
do muzea zapůjčili sběratelé ze Svitav a okolí.
A tak patří poděkování za zapůjčení předmětů do muzea Jaroslavu Šindelkovi, Tomáši
Sodomkovi, Petru Eliášovi, Jiřímu Chlupovi
a Romanu Horkému ze Svitav, Pavlu Stejskalovi
z České Třebové, Josefu Vendolskému z Poličky, Dušanu Stolarikovi z Třebovic, Juraji Kováčovi z Hradce nad Svitavou a také Železničním

Svitavy – Polička –Žďárec u Skutče, jejímiž autory jsou Josef Vendolský a Pavel Stejskal. Kniha
o více než 300 stranách je doplněna řadou
historických fotografií a můžete si ji zakoupit
v pokladně svitavského muzea, stejně jako další propagační materiály k historii trati a také
různé typy stavebnice Merkur.

Muzejní „příměšťák”
tentokrát na kolejích

klubům z Letohradu a Chornic, Muzeu starých
strojů z Žamberka a firmě Merkur. Díky nim
můžete v muzeu zhlédnout řadu předmětů,
které se váží k historii železnice, některé z nich
si můžete vyzkoušet v praxi. Určitě vás zaujme
model nymburského nádraží v měřítku 1:120
i s dokumentací ( jak vznikal podle jednotlivých fotografií), vývojové etapy železničních
uniforem, či různé typy lamp a manometrů
z parních lokomotiv. A aby rodiče měli čas na
klidnou prohlídku výstavy, je pro děti připravena dílna, kde si mohou postavit z krabiček lokomotivu či nádražní budovu a doplnit dráhu
postavenou po celé délce herny. Čeká je také
stavebnice Merkur se svými kovovými šroubky,
matičkami a nářadím pro malé konstruktéry.
Ve výstavních síních po celé léto jezdí jednoduché tzv.“kolečko“, modelářské kolejiště
sestavené z komponentů od různých autorů,
vláčky na kličku, automatické kolejiště na pětikorunu, parní lokomotiva z Merkuru, ale také
klasické mechanické vláčky, které si můžete
zakoupit v obchodě. Ale hlavně – počítačově
řízené kolejiště Milana Meisla, které zabere
celou jednu výstavní místnost. Pokud jej chcete vidět v provozu, musíte přijít v době, kdy
v muzeu bude jeho majitel, a to je 9., 17., 20.
a 27. července a 5., 14., 19. a 28. srpna. Podrobnější informace najdete na webových
stránkách či Facebooku muzea. K 120. výročí
vyšla výpravná publikace Historie místní dráhy
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Příměstský muzejní tábor se bude letos
konat ve dvou srpnových termínech a bude inspirován aktuální letní výstavou v muzeu. Jeho
název je V zajetí železné dráhy. Děti čeká táborová hra, výroba vláčků s řezbářem Jiřím, práce na kovadlině s kovářem Františkem, výroba
grafických listů s výtvarnicí Leou, drátkování
s lektorkou Jitkou, ale také prohlídka svitavského nádraží s přednostou stanice Jiřím,
návštěva depa v České Třebové, jízda parní
úzkokolejkou z Mladějova, setkání se včelařem Renkem v Koclířově a chybět samozřejmě
nebude ani koupání.
Přichystáno je i překvapení a zlatým hřebem táborů se stane zlatý hřeb. I toto slovní
spojení totiž souvisí se železnicí.
Přeji vám všem krásné slunné léto, plné
pohody a dobré nálady.
Blanka Čuhelová

Těsně před zahájením provozu byla ve
Vídni 10. září 1896 svolána ustavující valná
hromada akciové společnosti „Místní dráha
Svitavy–Polička“. Do správní rady byli zvoleni:
předseda JUDr. Václav Hübsch, poličský advokát, místopředseda Johann Budig, starosta
Svitav, dále poličský radní Josef Thanabaur
a Julius Strakele, továrník ve Svitavách. V úterý
15. září 1896 sláva začala – svitavské nádraží
bylo slavnostně vyzdobeno a očekávalo příjezd
hostí. Z Prahy přijel místodržící hrabě Coudenhove. V doprovodu Budiga si prohlédl město
a Ottendorferovu knihovnu. Z Vídně přijeli ministr železnic podmaršálek Guttenberg
s politickými zástupci Moravy a delegací společnosti StEG. Přítomni byli inženýři, stavitelé,
inspektoři státních drah, poslanci, spisovatel
Fr. Zákrejs a mnoho dalších. Na nádraží hosty přivítali starostové Poličky a Svitav - Václav
Hübsch a Johann Budig. Projevy zazněly v češtině i němčině.
Následovala jízda slavnostního vlaku se
dvěma novými parními lokomotivami 9786
a 9787. Vlak, pokrytý chvojím, prapory
a znaky Rakouska, Čech a Moravy, opustil ve
12:30 odpoledne za bouřlivých ovací nádraží
StEG ve Svitavách a vydal se na cestu do Poličky. Zastavoval ve všech stanicích. Těsně po
14. hodině dorazil do slavnostně vyzdobené Poličky. Následovala lidová veselice a po
17. hodině nastoupil vlak s delegací zpáteční
cestu. Za ním byl vypraven další s účastníky
oslav. Zábavy pokračovaly do noci v obou
městech. O rok později byla dokončena železnice na Vysočinu, takže vlastně můžeme slavit
stále. Místní dráha se měla i stavebně rozvíjet,
ale zůstalo pouze u projektů. Ale přesto je na
trati několik rarit a kuriozit, o nichž si povíme
příště. Třeba o nehodách, které jsou s provozem vlaků spojeny, nebo o železniční vlečce
firmy Klinger ve Svitavách.
Radoslav Fikejz a Pavel Stejskal
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Milí přátelé kavárny Floriánka, jste vítáni
Prázdninové aktivity
v knihovně
• Zábavná odpoledne s knihou v parku Jana
Palacha (u knihobudky a čtenářských laviček
12. července a 3. srpna), v případě nepříznivého počasí v dětském oddělení knihovny.
• Prázdninové knižní pátrání
• Během měsíce srpna budou na knihobudce
v parku i na náměstí umístěny ukázky textů
z dětských knih (každý týden přibude jedna).
Dětští detektivové mohou názvy knížek se
svým jménem vložit do předem připravené
krabičky. V září vylosujeme deset výherců.
• Fotosoutěž pro děti
• Vyfotografuj se se svojí oblíbenou knížkou
na co nejzajímavějším místě, které během
svých prázdninových dobrodružství navštívíš. Vyhodnocení soutěže proběhne 16. září
v prostorách dětského oddělení.

Rádi bychom vám poděkovali za projevenou přízeň a doufáme, že si společně s námi užijete krásné léto. Ti, kteří mají zájem nějak prezentovat své umění, jsou vřele vítáni stejně jako
všichni ostatní. Na prázdniny jsme si také dovolili pozměnit otevírací dobu, která ovšem záleží
na počasí. Doufejme tedy, že bude co nejpěkněji! Po - Út: 8:00 - 18:00 / St - Čt: 8:00 - 20:00 /
Pá: 8:00 - 00:00 / So: 8:30 - 12:00 / Ne: 14:00 - 18:00. V termínech konání větších akcí na
náměstí otevřeno celý den :)
Těší se na vás celý tým paletové kavárny Floriánka

Esperantisté čtyř kontinentů
se setkají ve Svitavách

• Psaní společného prázdninového příběhu
– přijď do knihovny zapsat, co jsi zažil.
• Sběr víček z PET lahví – Víčkománie pro dobrou věc.
Podrobnější informace v dětském oddělení
knihovny.

Otevírací doba
o prázdninách
dospělé
oddělení

dětské
oddělení

Pondělí

9:00 - 17:00

12:00 - 17:00

Úterý

9:00 - 17:00

9:00 - 13:00

Středa

9:00 - 17:00

12:00 - 17:00

Čtvrtek

zavřeno

zavřeno

9:00 - 17:00

9:00 - 13:00

Sobota

zavřeno

zavřeno

Neděle

zavřeno

zavřeno

Pátek

Český esperantský svaz pozval účastníky
světového kongresu do Svitav. Proto ve dnech
19. - 23. července můžete ve městě potkat esperantisty z Brazílie, Japonska, Koreje, Číny,
Austrálie, Francie, Španělska nebo Německa.
Kromě prohlídky Svitav a jejich památek, Litomyšle a Olomouce pro své hosty chystáme
i večerní programy. Ve středu 20. června se
uskuteční v 19:30 hodin v sále Ottendorferova domu koncert, na který zveme i svitavskou
veřejnost. Ve čtvrtek 21. července ve 20 hodin
se v Divadle Trám představí skupina SEFA se
svými orientálními tanci a doplní ji Country
klub Srdíčko, v pátek večer podnikneme malou exkurzi do pivovárku Na Kopečku včetně
ochutnávky.
Celou akci připravujeme téměř rok. Proto
doufáme, že na Svitavy budou účastníci vzpomínat jen v dobrém.
Libuše Dvořáková

VÁŠ ZÁŽITKOVÝ
PRÁZDNINOVÝ
DEN

NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY
UPROSTŘED PŘÍRODY
PODKOMORSKÝCH LESŮ
NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

| ČISTÉ
A VYHŘÍVANÉ
VNITŘNÍ
I VENKOVNÍ
BAZÉNY
| SAUNOVÁ
VESNIČKA
S PŘÍRODNÍM
JEZÍRKEM
| SLUNNÁ
LOUKA LADA,
FRESH BARY
A ODPOČÍVÁRNY

4. - 8. 7. uzavřena knihovna

| LETNÍ SAUNOVÉ
CEREMONIÁLY

Upozornění

| KOUPELE
A MASÁŽE

V týdnu od 22. do 26. srpna bude uzavřena studovna z důvodu údržby počítačové sítě
a instalování nové techniky. Zároveň budou
nastavena nová pravidla využívání internetu
tak, aby se návštěvníci, kteří respektují provozní řád studovny a využívají internet především
jako zdroj informací, cítili příjemně.

SPECIÁLNÍ
LETNÍ AKCE

OD 13. 6. DO 4. 9. 2016
s časy navíc
ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut
dostanete navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut
dostanete navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS

Hrázní 4a (hotel Maximus Resort)
Brno – Kníničky
tel.: +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@inﬁnit.cz

w w w. i n f i n i t - m a x i m u s . c z
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Děje se v městě

Kardiaci v Poličce
na „labutím jezeře“

Svitavští senioři se 1. června vypravili do
hanácké metropole - Olomouce, kde navštívili
Arcibiskupský palác a prohlédli si významné
dominanty Horního a Dolního náměstí. Na
zpáteční cestě se zastavili v novém muzeu olomouckých tvarůžků.

Klub seniorů bude po dobu letních
prázdnin uzavřen.
Všechny informace jsou na nástěnkách
klubu v (přízemí a 3. poschodí před místností
č. 301) a v elektronické podobě dostupné na
webových stránkách www.ks.svitavy.cz nebo
na facebooku www.facebook.com/kssvitavy.
Milena Brzoňová

Svitavský Kardio klub při své aktivní činnosti nezapomíná na členy klubu, kteří se
pro pokročilý věk nebo zdravotní problémy
nemohou zúčastnit vycházek. Poličtí kardiaci
připravili začátkem června kulturní odpoledne
v Lačnově u Střílků. Hrála hudba, zpívalo se
a tancovalo. O hudbu se postaral pan Hladík,
zazpívala M. Andrdlíková, o pohoštění a dobrý
gulášek se postaral pan Střílek.
Vzpomínaní členové přišli přestrojeni v dobových kostýmech. „Paní“ Mojmíra Kynclová
doprovázena dvěma elegantními muži za zúčastněné pronesla zdravici.
Na závěr přátelského posezení byla projížďka vorem po ,,labutím jezeře“. ZO kardio
klub Svitavy děkuje přítomným za dlouholetou spolupráci, všem přeje pevné zdraví
a příjemné prožití prázdnin. Opět se sejdeme
po prázdninách na našich dalších příjemných
akcích.
J. Lahodný
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Kouzelné putování
Českomoravským pomezím
Soutěžíte rádi? Pokud ano, je soutěž Kouzelné putování Českomoravským pomezím,
která vás provede po nejzajímavějších místech
tohoto regionu, určena právě pro vás. Pokud
navštívíte vybrané turistické atraktivity, obdržíte samolepku se soutěžním kupónem, který
následně nalepíte do hrací karty. Nasbíráte-li
stanovený počet kupónů, můžete získat dárek
a zúčastnit se losování o hodnotné ceny. Hrajeme o mobilní telefony, tablet, víkendové pobyty, vstupenky na kulturní akce, do památek
či muzeí a řadu atraktivních věcných cen. Na
vaši návštěvu se těší celkem dvacet pět atraktivních míst, mezi kterými nechybí zámky v Litomyšli, Nových Hradech a Moravské Třebové,
hrad Svojanov, muzea v Poličce, Svitavách či
Vysokém Mýtě, rozhledny nebo úzkokolejka
v Mladějově.
Domů si s sebou můžete odnést také zajímavou stolní hru, která vás blíže seznámí se
všemi soutěžními lokalitami. Určitě si u ní užijete spoustu zábavy a třeba si i naplánujete výlet
na místa, která jste ještě nestihli navštívit.
Soutěžní pravidla a další důležité informace najdete na turistickém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem Kouzelné
putování. Již dnes se zde můžete zaregistrovat, vytvořit si soutěžní účet, vytisknout si svoji
hrací kartu a začít soutěžit o některou ze super
cen. Hrací karty jsou k dispozici také na všech
soutěžních místech a v informačních centrech
Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník

Vydejte se na výlet prázdninovým
cyklobusem pro pěší turisty i cyklisty!

Poděkování
Jistě jste si všimli, že v období od 10. do
16. června byly Svitavy plné mladých usměvavých lidí. Probíhala 45. celostátní přehlídka
dětského divadla a dílna dětských recitátorů
- Dětská scéna 2016. Můžeme být hrdí na to,
že si již šestým rokem vybrali pro tuto celostátní přehlídku právě naše město. Účastníci z celé
republiky se loučili plni zážitků a naděje, že se
sem příští rok opět vrátí. K jejich spokojenosti
přispělo mnoho vstřícných lidí, kterým tímto
za ně i za Středisko kulturních služeb města
Svitavy velmi děkujeme.
Poděkování patří:
Městskému muzeu a galerii ve Svitavách,
Římskokatolické farnosti ve Svitavách, pracovníkům kavárny V Parku, alternativnímu
klubu Tyjátr, DTP centru Svitavy, Dramatické
školičce, SVČ Tramtáryji, ZŠ náměstí Míru, ZŠ
Riegrova, ZUŠ Svitavy, Domovu mládeže OA
a SOU, střední zdravotnické škole, společnosti SPORTES, hotelu Garni Svitavy, Ubytování
Bárta, penzionům Vermon, N.10 a Malaika,
Mateřskému centru Krůček, TOM Zálesáci
Svitavy a všem mladým studentům, kteří se
dnem i nocí starali o účastníky Dětské scény
a o mnohé další.
Pracovníci SKS

Již 1. července zahájí provoz cyklobus, který
se po celé prázdniny bude vydávat na trasu propojující turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak budou
opět moci poznávat nejen krásy historických
měst Českomoravského pomezí, ale také dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových
Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy
maštale či rozhledna na Kozlovském kopci.
V letošním roce dochází k úpravě trasy cyklobusu. Nově bude zajíždět do Mladějova na Moravě.
Cyklobus bude jezdit každý pátek, sobotu
a neděli od 1. července do 28. srpna a dále ve
sváteční dny 5. a 6. července.
V pátek pojede autobus uzpůsobený pro
převoz kol ze Svitav v 8:52 a zaveze vás na Hřebeč, do Moravské Třebové, Mladějova a dále
do České Třebové, na Kozlov a do Litomyšle.
Pokračovat bude přes Vysoké Mýto a zámek

v Nových Hradech do Proseče, odkud můžete
vyrazit do oblíbených Toulovcových maštalí.
Následovat bude zastávka u rozhledny Terezka
na Pasekách, v Borové a Poličce. Zpět do Svitav
vyrazí cyklobus z Poličky po stejné trase v 15:30.
V sobotu bude cyklobus vyjíždět ze Svitav
v 11:20 a zaveze vás přes Květnou do Poličky.
Pokud chcete vyrazit na výlet odpoledne, můžete se v 15:52 nechat ze Svitav zavézt na Hřebeč, odkud autobus pokračuje přes Moravskou
a Českou Třebovou na Kozlov, do Litomyšle,
Vysokého Mýta, Proseče či Poličky. O nedělích
a také o svátcích 5. a 6. července bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek. Na
lince bude platit jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a osobám ZTP. Je možné
využít také výhodné rodinné, síťové a časové jízdenky. Podrobné informace o provozu cyklobusu jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. Letáky s jízdním řádem, mapkou
a několika tipy na výlet budou distribuovány do
všech svitavských domácností koncem června
a k dispozici budou také v informačních centrech.
I v letošním roce je provoz cyklobusu Českomoravským pomezím realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová za podpory Pardubického kraje.
Jiří Zámečník
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Family day na stadionu Akce SVČ Tramtáryje
2. 7. / So / 9:00 / hřiště ZŠ T. G. Masaryka
Nohejbalový turnaj trojic

Prázdninový provoz
MC Krůček
I v létě budou pro vás dveře Krůčku otevřené! Otevřeno bude vždy od pondělí do středy
od 8 do 12 hodin. V případě hezkého počasí
budou úterní kluby při kavárně Floriánce na
náměstí! Vybrané čtvrtky vás pozveme na výlety, v pátek bude zavřeno. Rozvrh tedy bude
vypadat následovně:
• pondělí / 10:00 – 12:00 / Dubinka s Notičkou – hudebně-pohybový klubík
• úterý / 10:00 – 12:00 / Montessori hrátky,
za hezkého počasí ve Floriánce na náměstí
• středa / 10:00 – 12:00 / Babyklub pro
nejmenší
• čtvrtek / výlety
• pátek / zavřeno
• mimořádné odpolední aktivity pro starší děti
při kavárně Floriánce: 13. 7. (14:30 – 15:30),
21. 7. (16:30 – 17:30), 4. 8. (16:30 – 17:30)
a 17. 8. (14:30 – 15:30)
• street-teaching angličtiny pro děti 3 – 7 let
- každý čtvrtek od 10 do 11 hodin / knihobudky v parku Jana Palacha
• Klokanův kufr v rámci projektu Nadace
ČEZ - pondělí 25. 7. a 1. 8. (8:00 – 10:00).
• logopedická poradna - úterý 26. 7. a 16. 8.
v 15:00 – 16:30, je však třeba se objednat na
e-mail: navratilova@atlas.cz.
Těhotenské cvičení a čtvrteční cvičení jógy
bude mít letní přestávku, lektorky se na vás budou těšit opět v září. Pro aktuální informace
(nabídku výletů a jiné) sledujte náš veřejně
přístupný facebook: facebook.com/mckrucek,
web: www.mckrucek.cz, případně pište či volejte na e-mail: mckrucek@gmail.com, mob.:
737 236 152.

Předporodní kurzy

4. – 8. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor
Cena: 1 450 Kč, vedoucí: Pavel Padyásek, mob.:
734 287 285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
11. – 15. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor
Cena: 1 450 Kč, vedoucí: Lenka Waltová, mob.:
734 287 286, e-mail: lwaltova@svitavy.cz
18. – 22. 7. / 8:00 – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor (tábor je již obsazen),
vedoucí: Michaela Peňáková
24. 7. – 5. 8. / TZ Svratouch
Letní pobytový tábor
Cena: 2 990 Kč, hlavní vedoucí: Pavel Padyásek,
mob.: 734 287 285, e-mail: ppadyasek@svitavy.cz
Ve čtvrtek 1. září bude zorganizován pro
děti „Family Day“, kde bude pro zájemce připraveno 8 nafukovacích atrakcí a aktivit, aby
si děti užily první školní den. Akce proběhne
na atletickém stadionu (v případě nepřízně
počasí ve sportovní hale Na Střelnici). Cena je
120 Kč při vstupu na skákací atrakce od 14:00
do 18:00, takže si každý přijde na své. Těšíme
se na vaši účast.
Robert Snášil

„Hlídáček“ otevřen
ve standardním režimu!

15. – 19. 8. / 8:00 hod. – 16:00 / SVČ
Příměstský tábor
Cena: 1 450 Kč, vedoucí: Miroslav Skočovský,
mob.: 737 525 576, e-mail: skocovsky@svitavy.cz
Veškeré informace k táborům najdete na našich www.svc.svitavy.cz
Zaměstnanci Střediska volného času Tramtáryje přejí všem krásné prožití letních měsíců
a prázdnin a těšíme se opět v novém školním
roce 2016/2017 na setkání s vámi.

Hlídací centrum na ulici Pražská bude rodinám, které potřebují pohlídat své ratolesti,
plně k dispozici od pondělí do pátku od 7 do
17 hodin. Hlídání v jinou denní dobu či v domácnosti je možné po individuální domluvě
jako vždy. Informace na e-mail: hlidani.krucek@seznam.cz, mob.: 604 509 421.

Country skupina
Hledáme hráče na bicí nebo perkuse či
kachon do zavedené country skupiny.
Více informací:
mob.: 604 905 545, www.procne.orcz.cz

Jen dobrá cena elektřiny a zemního plynu nestačí!

V MC Krůček skončil první předporodní
kurz, který se setkal s krásnou odezvou budoucích maminek. Jejich slovy: „Dalo mi to
opravdu hodně, myslím si, že díky spoustě nových informací budu lepší maminkou. Bylo to
příjemné setkání, na které jsem se vždy těšila.
Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací a seznámila se se skvělými těhulkami.“
Další kurz začne 16. září. Informace na brezinovamarket@gmail.com.

Energie představují pro
každého z nás nemalou
část rodinného rozpočtu. Na rozdíl od jiných
nákladů však podle výzkumů až 80 % z nás
nemá přehled o tom,
kolik a za co v energiích
platí a vůbec se tím nezabývá. Toho obratně využívá celá řada energetických firem, kterým díky
neznalosti bez rozmyslu podepisujeme zaručeně
výhodné nabídky s dlouhými závazky a sami sebe
tak připravujeme o peníze. Společnost armeX
enerGy, člen holdingu ARMEX, který je největší
firmou Ústeckého kraje, je jediným alternativním
dodavatelem energií v ČR, který buduje vlastní síť
„kamenných“ zákaznických míst, kde je možné se
poradit s energetickými odborníky. Těch míst už
má armeX enerGy 25. Řada lidí preferuje přímý
kontakt s člověkem před komunikací s obchodníkem, kterého vidí pouze jedenkrát v životě a to
při podpisu smlouvy. Sázíme na Férový přístup,
Otevřenou komunikaci a Stabilitu. Kromě služeb,

PR-inzerce-Svitavy_125x80.indd 1

které nabízí ve svých zákaznických centrech velcí
dodavatelé, nabízíme i poradenské služby zaměřené na úspory energií v domácnostech i firmách.
Jsme schopni klientům například poradit s výběrem nejvhodnějších způsobů vytápění, nabízíme
úsporné LED světelné zdroje, zapůjčujeme zařízení pro měření spotřeby energie spotřebičů.
V našem zákaznickém centru na adrese svitavy,
Vojanova 163 (na náměstí u kostela) Vás rádi
přivítají naši spolupracovníci pod vedením pana
michala Filipa, vedoucího zákaznického kontaktního místa.
Tel. +420 468 006 063
e-mail: michal.filip@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

09.06.16 14:40
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Ze svitavských škol
Nabízíme prostory
k pronájmu

Dvojí úspěch školního časopisu gymnázia
Opakovaný úspěch zaznamenal školní časopis svitavského gymnázia MAGGY (MAGazín
Gymnázia), který ve škole vychází již od roku
1999. Během jednoho týdne přišly do školy
dvě radostné zprávy. Časopis zvítězil v soutěži školních časopisů 2016 v Pardubickém
kraji v kategorii středních škol a vybojoval si
navíc také postup do celostátního kola. Druhá
zpráva přišla z Prahy. Časopis MAGGY obsadil
3. místo v celostátní soutěži O nejinspirativnější středoškolský časopis ČR, kterou každoročně
vyhlašuje Odborový svaz novinářů. V této sou-

Mateřská škola
Purkyňova končí
Mateřská škola na ulici Marie Majerové ve
Svitavách prošla v nedávné době rozsáhlou
rekonstrukcí. Kromě jiného zde byly také vytvořeny nové prostory k využití pro obyvatele
sídliště u vlakového nádraží, ale i pro ostatní.
Ideální jsou pro pravidelnou i příležitostnou
činnost veřejných spolků a organizací, je zde
možnost organizovat vzdělávací akce, přednášky, konference, prezentace.
Prostory k pronájmu nabízíme pro různá
veřejná i soukromá setkávání, večerní cvičení
atp. Kapacita se pohybuje kolem padesáti míst
s možností přípravy i drobného občerstvení.
Bližší informace u ředitelky mateřské školy.
Hana Popelková

Svitavský dětský
sbor v celostátní
přehlídce

Svitavskému dětskému sboru ze ZUŠ ve
Svitavách se po čtyřech letech podařilo vyzpívat v Krajské soutěži pěveckých sborů zlaté
pásmo s postupem do celostátní přehlídky
v Uničově, která se konala 27. - 29. května.
Výkony 16 sborů z celé České republiky
hodnotila odborná porota složená z vynikajících sbormistrů předních českých sborů:
E. Šeinerová - Permoník Karviná, T. Motýl,
H. Stojaníková - Motýli Šumperk, K. Štrégl
- Carmina Rychnov nad Kněžnou, J. Surovík
- Cantica Laetitia Zlín.
Svitavský sbor zaujal výbornou hlasovou
kulturou, velmi vyrovnanou barvou sboru
a dostal diplom za provedení písně Poledně od
B. Martinů. K mimořádným zážitkům kromě
noclehu na karimatkách v ZŠ bude rozhodně na
dlouhou dobu patřit koncert pěveckého sboru
Jitro z Hradce Králové.
Dana Pražáková
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Dne 10. června proběhlo v areálu Cihelny
slavnostní rozloučení dětí, rodičů a personálu
výše jmenované mateřské školy. Pan Báča nám
k této příležitosti poskytl celé zázemí areálu,
včetně bohatého občerstvení.
V úvodu odpoledne dostaly prostor děti ve
sportovních a soutěživých disciplínách, které
pro ně připravili skauti (touto cestou skautům
a panu Báčovi děkujeme). Vlastní slavnostní
akt začal nástupem dětí v tričkách s logem MŠ
a zpěvem písně: „Pá, pá jdem mami, pá, pá teď
samy, brána školy už se otvírá ….“ Ano, brána
základní školy se otevře devíti dětem a čtrnácti
dětem se otevře brána nové mateřské školy.
Dne 30. června se však zavře brána MŠ
Purkyňova. Třída byla v provozu čtyři roky jako
odloučené pracoviště MŠ Úvoz. Splnila svůj
účel v době, kdy nebylo dostatek míst v běžných
MŠ. Třídou prošlo celkem 98 dětí. Personál ve
složení učitelek M.Grmelové, A. Preclíkové, poslední rok P. Bačovské a provozní J. Pochopové
se snažil vytvořit dětem krásné prostředí, aby
se zde cítily jako doma. Vynikající byla spolupráce s rodiči, především v počátcích provozu,
které nebyly jednoduché. Společnými silami
jsme to zvládli ke spokojenosti nás všech. Děti
jsme mnohému naučili a věříme, že získané vědomosti a dovednosti uplatní v dalším životě.
Přejeme jim, aby se v novém prostředí cítily
alespoň tak dobře jako u nás a dělaly svým rodičům jen samou radost.
Chceme touto cestou poděkovat ředitelce
Marii Zelendové, která si na svá bedra vzala
tuto třídu a v rámci možností ji podporovala.
Velké poděkování patří našemu zřizovateli městu Svitavy, který financoval po celou dobu trvání
provozní náklady. Čtyři roky uběhly jako voda
a my věříme, že na toto období budeme všichni
s láskou vzpomínat.
Marie Grmelová

těži, kterou časopis gymnazistů vloni dokonce
vyhrál, se hodnotí jak obsahová charakteristika
časopisu (věkově podmíněná originalita, kreativita, zaměření na studentskou problematiku
ve škole apod.), tak také formální charakteristika časopisu (grafická úroveň, kvalita zpracování apod.). Redaktorky časopisu N. Císařová
a M. Špačková přivezly ze slavnostního vyhlášení mj. také finanční odměnu, která bude využita
na vydávání MAGGY. Stálých redaktorů časopisu jsou téměř čtyři desítky. Obě soutěže ocenily
mj. i skutečnost, že příspěvky v MAGGY nejsou
převzaté z jiných médií, což bývá pro obdobné
školní časopisy běžným jevem.
Milan Báča

INA LANŠKROUN, s.r.o.
DVOŘÁKOVA 328, 563 01 LANŠKROUN
Ina Lanškroun s.r.o. je součástí skupiny Schaeffler Group, která má sídlo v německém Herzogenaurachu a celosvětově zaměstnává přes
84 000 lidí. Společnost během roku 2016
plánuje otevřít nový závod ve Svitavách, který bude během pěti let zaměstnávat přes 900
lidí. Našim cílem je výroba vysoce kvalitních
produktů a spokojenost zaměstnanců, kterým
nabízíme bohatý motivační program a výhody
stabilní zahraniční firmy. Připojte se k nám
a s staňte se součástí stabilní a neustále se
rozšiřující společnosti.

Nabízíme vám
• Bonus za odpracování fondu
pracovní doby 10.000Kč
• Koncernový bonus až 10.000Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění
• 8 hodinovou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• Dopravu ze směrů M. Třebová
a Svitavy za 100Kč/měsíc
• Jistotu stabilního zaměstnání
• Příspěvky na dovolenou a vánoce
+ bonusy při jubileu
• Bonus při svatbě a narození dítěte 5.000 Kč
• Závodní stravování, kantýnu
• Možnost napracování hodin
• Firemní akce – Dětský den a táborák,
předvánoční akce aj.

Kontakt: jobs.cz@schaeffler.com
www.schaeffler.cz
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Úspěch ZŠ Sokolovská

„Mlžky“ slavily

Koncem května zorganizoval Český zahrádkářský svaz na ZŠ Sokolovská ve Svitavách
okresní kolo vědomostní soutěže Mladý zahrádkář. Žáci této školy byli v soutěži velmi úspěšní.
Lenka Kopečná zvítězila v kategorii mladších
žáků, Zdeňka Kladivová v kategorii starších
žáků získala 3. místo. Velmi pěkná umístění
získali i ostatní soutěžící zastupující tuto školu.
Matěj Drdla byl 4., Ondřej Mach 5., Julie Neumeisterová byla 6., Michal Harašta 8. a Karolína Plíhalová 10. Vítězná Lanka Kopečná spolu
s vítězem kategorie starších žáků Jakubem Večeřou ze ZŠ Lubná – Sebranice se v červnu zúčastní celonárodního kola této soutěže v Praze.
Všem soutěžícím blahopřejeme k výsledkům
a úspěšné reprezentaci školy a vedení ZŠ Sokolovská ve Svitavách děkujeme za poskytnutí
prostor a umožnění soutěže. Jaroslav Navrátil

„Mlžky“, neboli mladší žákyně, si v právě
ukončené sezóně 2015/16 volejbalu opravdu
užily a za výkony, které předváděly, se stydět
ani trochu nemusí, naopak. Staly se ziskem
79 bodů přebornicemi KP a to je opravňovalo
k účasti v kvalifikaci o postup do finálových bojů
Mistrovství České republiky. Tu jsme pořádali
v naší hale. Pro mladší žákyně nebývale bouřlivá atmosféra s bubny a řehtačkami, kterou
děvčatům hlediště připravilo, je asi znervózňovala víc, než jsme si přáli, ale i to je potřeba se
naučit zvládat. Dobré výkony a bojovnost tentokrát na postup nestačily, ten nám o vlásek unikl,
a děvčata tak zůstala těsně „pod čarou“. Doplatila taky tak trochu na systém, protože se
u nás, na rozdíl od ostatních kvalifikačních skupin, bojovalo jen o jedno postupové místo. KP
Brno, účastník naší skupiny, totiž pořádalo později finále, takže účast v něm mělo předem zaručenou. Na rozloučenou se sezónou 2015/16
se naše „mlžky“ zúčastnily dvou velkých turnajů.
Koncem května Memoriálu Jiřího Lóna v Olo-

Nemocnice
už se nebojíme

... si mohou říci děti z MŠ Purkyňova, které
zde prožily 10. května překrásné dopoledne.
Zdravotní sestry Jednotky intenzivní péče
Zdenka Petrilová, Jarka Straková, Petra Pešlová
a Stáňa Němcová je hravou formou seznámily
s vyšetřováním pacienta, s ošetřováním poranění a dokonce i s postupem při operaci. Toto
vše si mohly děti vyzkoušet na svých malých
pacientech „plyšácích“. Seznámily se z mnoha
novými pojmy, jako je stetoskop, skalpel, narkóza, dezinfekce, gáza apod. Děti ošetřovaly
své plyšáky s velkým zaujetím a na závěr dostaly i vypsanou kartu s diagnózou ošetření.
Další cesta je vedla na dětské oddělení,
kde byly seznámeny s lůžkovou částí a hernou.
Dozvěděly se, že v případě hospitalizace zde
mohou být se svojí maminkou. Velmi pozitivně
na ně zapůsobily překrásně malované zdi, které
vůbec nenaznačovaly nemocniční prostředí.
Největším zážitkem pro ně byly sanitní vozy
první pomoci. Díky sestře Daně Vlasákové si
mohly prohlédnout jejich vybavení, sednout si
za volant i do lůžkové části sanitky.
Dětem se z nemocnice vůbec nechtělo.
Svého ošetřeného plyšáka si hrdě nesly domů
a dlouho hovořily o svých prožitcích.
Děkujeme výše jmenovaným zdravotnicím,
které si při své náročné práci udělají čas na takto
perfektně připravenou akci pro děti předškolního věku. Přejeme jim v jejich práci hodně zdaru
a co nejvíce spokojených pacientů.
Marie Grmelová a Petra Bačovská

Skončil školní rok 2015/2016 a než po načerpání sil během prázdnin vkročíme do toho
dalšího, je čas na malé ohlédnutí. Na naší škole se toho v posledních letech hodně změnilo
a dlužno říci, že k lepšímu. Postupně se obnovuje a modernizuje vybavení a pomůcky, přibývá
nabídka volnočasových aktivit pro žáky. Společně se snažíme o zkvalitnění výuky a o to, aby
se u nás žáci cítili dobře a aby od nás v devátém ročníku odcházeli dobře připraveni jak na
studijní, tak na učňovské obory, které si zvolili.
Velmi nás těší úspěchy našich žáků v nejrůznějších uměleckých, vědomostních a sportovních
soutěžích. Za všechny můžeme jmenovat např.
postup do okresního kola ve florbalu, basketbalu a plavání a krásné umístění v okresních
kolech předmětových olympiád. Ve fotbale žáci
postoupili až do krajského kola, ve vybíjené
a v šachu nás reprezentovali dokonce až
v kole celorepublikovém. Za zmínku stojí také
úspěch mladších žáků v recitační soutěži, kde
jsme získali čestné uznání v okresním kole, či
pěkné umístění našich deváťáků v krajském kole
soutěže v programování. Ti byli ještě úspěšnější
v soutěži Právo na každý den, kde v konkurenci
ostatních škol zaslouženě zvítězili.
V příštím školním roce nás čeká oslava 25.
výročí založení školy. Ač jsme nejmladší školou
ve Svitavách, i my už máme za sebou svůj kousek historie, na kterou si rádi společně zavzpomínáme. Třeba hned 1. září, kdy bychom chtěli
uspořádat malé setkání s bývalými zaměstnanci
a s představiteli města.
Jana Pazderová

Informace ze sportu

Vítězství v poháru
Neuvěřitelné se stalo skutečností... Po nedělní domácí prohře s SK Slatiňany 1:4 se svitavští
fotbalisté utkali se stejným soupeřem následující
středu 15. června ve finále Poháru hejtmana Pardubického kraje na hřišti v Kunčině. V průběhu
utkání měli Svitavští několikrát blíže ke vstřelení
branky. Tři minuty před koncem utkání chytil
svitavský gólman Tomáš Jílek pokutový kop exligovému hráči Vladykovi, což byl zásadní krok
k celkovému vítězství. V rozstřelu ze značky pokutového kopu byli naši borci úspěšnější, brankář Jílek přidal další dvě lapené penalty a mohlo
se slavit! Pohár předával osobně hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a přidal i šek
na zajímavý sportovní zájezd.
Jiří Petr

mouci – turnaje, na který se pravidelně sjíždějí
družstva z celé republiky. V konkurenci „mlžkové“ elity, např. družstev z Č. Budějovic, Olomouce, Prostějova, Brna, Liberce a dalších se naše
děvčata předvedla v nejlepším světle. Vyhrály
základní skupinu, v semifinálových bojích si poradily s Prostějovem a Uherským Hradištěm. Až
ve finále podlehly po urputném boji těsně soupeřkám z Hlincovky (Č. B.) Druhé místo však
bylo velkým úspěchem!
Na podzim děvčata přejdou do kategorie
starších žákyň, a to bude pořádný skok. Abychom jim už dopředu umožnili nahlédnout,
co je čeká, jely na začátku června na zkušenou
do Lanškrouna na tradičně výborně obsazený
turnaj, kterého se účastní 24 družstev starších
žákyň, v čele s reprezentačním výběrem, tzv.
Lvíčaty. Překvapeni byli nejen trenéři, ale asi
samotná děvčata, když skončila na výborném
11. místě. Lví podíl na úspěších družstva mají
trenérská dvojice Marcela Smělá a Jiří Beránek.
Kdyby však netrénovali děvčata, která chtějí
něco dokázat, byla by samozřejmě jejich snaha
marná. Tréninkovou skupinu „mlžek“ tvořily:
Denisa Bajtková, Tereza Bohuňovská, Simona
Bukáčková, Radka Hendrichová, Nikola Justová,
Natálie Kašparová, Klára Melicherová, Antonie
Meluzínová, Valentýna Nováková, Karolína Syrová, Šárka Šimková, Kateřina Tesařová, Magdalena Vostřelová, Aneta Vyskočilová a Markéta
Zemanová. Tak děvčata, ať se vám mezi staršími
žákyněmi daří!
Marcela Sezemská
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Cesty za zdravím – Nordic a Priessnitz Walking

K 760. výročí města
přispěli také šachisté
Šachový klub Svitavy 21. května s potěšením přijal pozvání, aby se na svitavském náměstí podílel na zahájení oslav 760. narozenin
města Svitavy. Zařazení šachů do dopoledního
programu bylo spojeno s úvahou, že tato hra
byla v historii často provozována v kavárnách,
a že její předvedení bude proto vhodné i v souvislosti se zahájením provozu kavárny Floriánky
v pěší zóně náměstí.
Jako divácky zajímavou byla zvolena šachová simultánka, kdy se silný šachista - kandidát
mistra - utkává najednou s protihráči na v kruhu
umístěných šachovnicích. Šachovým mistrem
byl Milan Boháček z Šachového klubu Makkabi Boskovice. Ten učinil nejprve na každé
z dvanácti šachovnic první tah a v následujících
okruzích očekával od svých soupeřů odpovědi.
Jeho soupeři byli různí - od žáčků po seniory.

Výsledková listina
František Havel (69) ŠK Svitavy

remíza

Pavel Bednář (63) neregistrován

prohra

Karel Bartoš (34) ŠK Svitavy		

remíza

Lukáš Strachoň (36) ŠK Svitavy

remíza

Jiří Křeček (31) ŠK Svitavy		

prohra

Vladimír Riedl (28) ŠK Svitavy

prohra

Ivo, Anitka Hejdukovi (9) neregistr.

prohra

Jan Draessler (9) neregistrován

prohra

Filip Klodner (8) ŠK Svitavy		

prohra

Jiří Pazderský (66) neregistrován

prohra

Martin Vodička (38) ŠK Svitavy

prohra

Eduard Jedlička (79) ŠK Svitavy

prohra

Simultánní produkce trvala 2,5 hodiny. Milan Boháček má 29 let a jeho nejnovější národní
ELO je 2026 bodů. Celkově v simultánce zaznamenal 9 výher a 3 remízy, tj. úspěšnost 87,5%.
Nikomu se tedy nepodařilo nad ním zvítězit.
Simultánka byla pro svitavský klub již simultánkou patnáctou, když předchozí se uskutečnily v období od roku 1967 do roku 1988,
jak mohli hráči i přítomní diváci spatřit v klubové kronice. Ve Svitavách tehdy - obvykle také
v květnu při oslavách konce druhé světové války
- hráli mnozí českoslovenští reprezentanti, jako
například Miroslav Filip, Vlastimil Hort, Vlastimil
Jansa, František Pithart, nebo Jan Smejkal.
Eduard Jedlička

budete moci zacvičit různé typy cvičení: od zahřívacích cvičení vhodných před samotnou chůzí, přes rehabilitační dechová cvičení, strečinková cvičení až po prastará cvičení a samomasážní
techniky podle tradiční čínské medicíny. Všichni
účastníci budou mít možnost si v průběhu akce
nechat změřit tělesnou skladbu bioimpedančními přístroji (BMI, množství tuků, svalů, vody, …)
či poradit se v koutku poradny výživy.
Celý program dne je bezplatný a bude rozdělen do tří částí:

V rámci druhého vrcholu oslav 760. výročí založení města se v sobotu 3. září uskuteční celodenní akce ve znamení zdraví a Nordic
a Priessnitz Walkingu. Pokud zatím netušíte,
co se za těmito slovy skrývá a nebo jste doposud nenašli odvahu vyzkoušet tuto pohybovou
aktivitu, neváhejte a přijďte. Možná budete překvapeni, až zjistíte, že není chůze jako
chůze a nejsou hole jako hole, ale hlavně to,
jaká ,,kouzla“ dokáže tento nenápadný sport
s lidským tělem (a to jak v oblasti prevence
a léčby řady nemocí, tak i psychiky nebo hubnutí a tvarování postavy) ...ovšem pouze za předpokladu správné techniky!
Tento den ale zdaleka nebude jen ve znamení chůze. V jednotlivých časových sekcích si

• dopoledne se uskuteční teoretická část
v podobě přednášky Dojděte si pro zdraví po
svých od 9:30 hod. v Nadačním domě
• odpoledne bude od 13:30 hod. věnováno
praktické výuce Nordic Walkingu a cvičení
v parku Jana Placha (možnost zapůjčení Nordic Walking holí u organizátorů)
• v 17:00 hod. akci završíme společnou vycházkou k Rosničce a do Brandu (2 délky
tras: 2,5 km a 8 km) s cílem na Plechárně
– možnost posezení a občerstvení.
Rádi bychom, aby se akce stala i společným
setkáním všech, kteří již kouzlu tohoto sportu
propadli. Příroda léčí, proto se pojďte inspirovat, jak využívat její sílu naplno a přímo ve Svitavách! Srdečně zve město Svitavy a Dita Urbánková (Poradna výživy/ Nordic a Priessnitz
Walking).
Bližší informace: Dita Urbánková, mob.: 737
513 000, e-mail: urbankovadita@seznam.cz,
www.poradnavyzivy.cz

Mladší žáci získali v krajském přeboru zlato!

Oddíl kopané věnuje trvalou péči mládeži.
V letošním ročníku krajského přeboru se mladší žáci svému klubu odvděčili celkovým prvenstvím po základní části soutěže. Za to převzali
z rukou předsedy Komise mládeže PKFS Jindřicha Novotného pohár a zlaté medaile. Jiří Petr
Foto E. Hromadník

Distribuci
zajišťuje firma Lubomírek.cz.
S nesrovnalostmi v doručování se obracejte
na mob.: 608 024 585 (www.lubomirek.cz).
Příští číslo vyjde 28. srpna 2016

str. 20

naše město / červenec, srpen 2016 / www.svitavy.cz

Svitavské atletické
mládí vybojovalo
15 cenných kovů
Náš oddíl, jako již tradičně, uspořádal klání mladšího a staršího žactva jednotlivců na
dráze. Skvěle si vedli také zástupci domácí TJ.
Pět zlatých, pět stříbrných a pět bronzových
medailí, ale hlavně řada osobních zlepšení je
toho důkazem.
Nejúspěšnějším svitavským atletem byl
mladší žák Vojtěch Stodola, který si na 60 m př.
doběhl pro titul přeborníka kraje. Ve sprintu na
60 m bral stříbro a na závěr donesl svitavskou
štafetu k přebornickému titulu. Stále se lepšící
mladší žák Daniel Zoicas vybojoval senzační
přebornický titul ve výšce a pro bronz si doběhl na půlce. Jako zkušený mazák si v běhu na
1 500 m mladších žáků počínal Jakub Marek,
který ve finiši nenechal nikoho na pochybách,
kdo si z tohoto závodu uzme titul. Starší žákyně Lucie Burešová, reprezentantka kraje na
mezikrajovém utkání staršího žactva, vybojovala 1. místo ve vrhu koulí. Vydařený den podtrhla třetím místem v hodu oštěpem. Štafeta

na 4x60 m ve složení Radim Vrabec, František
Steklý, Jakub Marek, Vojtěch Stodola si doběhla jasně pro vítězství. Skvěle si vedla i naše
rezervní štafeta Ondřej Bartoš, Filip Roman,
Jakub Jonáš, Jan Palatka, která si s přehledem
doběhla pro bronz. Mladší žákyně Lucie Chlupová, Marika Navrátilová, Klára Hejtmánková,
Vendula Frantová měly konkurenci zdatnější,
a ačkoli běžela děvčata letošní maximum, na
lepší jak páté místo to tentokrát nestačilo.
Mladší žákyně Vendula Frantová se skvělým
závěrem na 300 m protlačila na stříbro. V kategorii ml. žáků si také pro stříbro doběhl František Steklý. Mezi staršími žákyněmi si třístovku
střihla Filipa Štulpová a i ona brala stříbrnou
medaili. Talentovaný Jan Palatka získal v běhu
na 800 m stříbrnou medaili. Ve skoku dalekém
byla Adéla Ziková o 1 cm za třetím místem. To
platilo do poslední série pokusů, kdy se Áďa
do svého pokusu trefila a brala bronz. Velké
poděkování patří také domácím rozhodčím,
kterých se sešlo tentokráte pomálu, ale díky
jejich nasazení proběhly závody bez problémů
a zdržení.
Josef Novák

Každý může být reprezentant

Na konci května se při ideálním fotbalovém
počasí sešlo na krásném stadionu TJ Svitavy 25
mladých fotbalistů kategorií U13 a U12 z klubů
našeho kraje. Důvod jejich účasti byl jasný. Komise mládeže Pardubického kraje uspořádala
2. ročník fotbalové akce s názvem Každý může
být reprezentant.
Kluci si během tříhodinové akce vyzkoušeli
reprezentační trénink vedený profesionálními

trenéry mládeže. Celé tréninkové jednotky se
aktivně zúčastnili i oba hosté, odchovanci svitavské kopané, reprezentanti ČR v mládežnických kategoriích a profesionální fotbalisté - Jakub Moravec ze Sparty Praha a David Houska
SIGMA Olomouc.
Po tréninkové jednotce následovalo vzájemné utkání červení - bílí.
Jiří Petr
Foto: E. Hromadník

Silový trojboj

Svitavský dogmaraton

Oddíl silového trojboje TJ Svitavy má za
sebou další úspěšnou soutěž letošní sezóny,
která se konala ve Zbýšově u Brna. Jednalo se
o 8. ročník Poháru starosty města Zbýšova v silovém trojboji dorostu a juniorů, kde se silového
klání zúčastnili naši čtyři mladí trojbojaři. Patrik Janků v kategorii dorostenci do 83 kg získal
zlatou medaili (dřep – 195 kg, benč – 140 kg,
mrtvý tah – 187,5 kg), Roman Štěpánek v kategorii dorostenci do 105 kg obdržel stříbrnou
medaili (dřep – 175 kg, benč – 102,5 kg, mrtvý
tah – 210 kg), Dominik Konečný vybojoval ve
sloučené kategorii junioři do 74 kg stříbrnou
medaili (dřep – 190 kg, benč – 115 kg, mrtvý tah – 180 kg) a Roman Dvořák v kategorii
junioři do 93 kg dosáhl na čtvrté místo (dřep
– 200 kg, benč – 180kg, mrtvý tah – 180kg).
V absolutním pořadí trojboje dorostenců uteklo
o pouhých 1,19 wilks bodu třetí místo Patrikovi
Janků. Výše uvedení trojbojaři si zaslouží naše
uznání. Z dvaceti českých a slovenských týmů
se umístili v hodnocení na základě bodů (wilks)
na 3. místě.
Vše o nás a powerlifteru naleznete na sociální síti Facebook/TJ Svitavy Powerlifting.
Vladěna Janků

Klub pejskařů pozitivního tréninku zve
všechny pejskaře a jejich čtyřnohé kamarády na
Svitavský dogmaraton 2016, který proběhne ve
dnech 2. - 4. září. Pes a jeho páníček společně
mohou zdolat jednu ze tří tras po okolí Svitav,
Opatova, Opatovce, Koclířova a Dětřichova.
Jednotlivé trasy jsou dlouhé přibližně 10 km,
20 km a 42 km. Základnou závodů je RS Vysoké Pole. Jako doprovodný program proběhne
v pátek před závodem beseda na téma Chůze
a běh se psem pod vedením lektorů z Nonstop
dogwear. Info a online přihlášení naleznete na
webu: www.kppt.cz/dogmaraton/. Těšíme se
na vás.
Za tým KPPT Michaela Cichá
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